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OFERTE SEVICIU
l SC Vanessa&Jessica SRL, CUI:35212030, 
J12/3388/2015, sediul social Cluj-Napoca, str.
Aleea Cisnădie, nr. 6, jud.Cluj, angajează 
muncitori necalificați în construcții, cod COR 
931301 și un gresor, cod COR 723304. 
Tel.0753.898.281.

l Angajez primitor/distribuitor, salariu 2400 
LEI/net. Ore suplimentare plătite, lucrul în 3 
schimburi,  Zona Militari. 0745.989.709.

l S.C. Patiseria Temsadri SRL  cu sediul in  
Santana str. Muncii, nr. 122 , jud.Arad, anga-
jeaza 3 Lucratori bucatarie (spalator vase 
mari) COD COR 941201. Cerinte: studii 8 
clase, cunoasterea bucatariei sarbesti (praji-
tura burek). CV-urile se depun la adresa de 
email; zoranmutavschi@gmail.com, pana la 
data de 22.03.2019. Selectia candidatilor va 
avea loc in data de 25.03.2019. Info tel; 
0745330061.

l S.C. Foodlike SRL angajeaza ajutori de 
bucatar la Restaurantul Pep&Pepper din 
Centrul Comercial VIVO! Cluj-Napoca si la 
restaurantul Pep&Pepper din Shopping City 
Sibiu. Se ofera salariu motivant. Relatii la 
adresa de e-mail marian.schuster@gmail.
com.

l Middel East Farm SRL, cu sediul în locali-
tatea Lehliu Gară, Orașul Lehliu Gară, 
CF23355 NC23355, C2 Magazie Deposit 
furaje de sub A.I-A.1.2, Județul Călărași, 
J51/213/2018; CUI:39119148- Angajează 
femeie de serviciu COR 911201, cu experiență 
în domeniu 10 ani cunoscătoare a limbii 
ebraice avansat scris și vorbit, flexibilitate în 
program de lucru prelungit. Cei interesați pot 
depune CV-ul însoțit de acte de studii și scri-
soare de intenție pe adresa de email: avocata-
latar@gmail.com până la data de 22.03.2019, 
inclusiv. Selecția va avea loc pe data de 
25.03.2019 și se va face pe baza documentelor 
transmise prin email.

l Şcoala Gimnazială Luceafărul cu sediul în: 
localitatea București, strada Doina, nr. 1, sect. 
5, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificată și completată de H.G. 
nr. 1027/2014. Denumirea postului: Adminis-
trator Financiar (Contabil). Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare specifice postului, economice 
absolvite cu diplomă de licență; -vechime în 
specialitatea studiilor absolvite necesare 
ocupării postului: 1 an; -norma: 1 post. Data, 
ora și locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă: data  12 aprilie 2019, ora 9.00, la 
sediul instituţiei. Proba practică: data 12 

aprilie 2019, ora 11.00, la sediul instituţiei. 
Proba interviu: data 12 aprilie 2019, ora 
12.00, la sediul instituţiei. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este  de 05.04. 2019, la 
sediul instituţiei. Date contact: Str. Doina, Nr. 
1, Sect. 5, București; e-mail: scoala_nr_130@
yahoo.com; tel: 021. 423. 04. 80.

l În conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, Primăria Comunei Dracea, judeţul 
Teleorman, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție 
vacante din cadrul Aparatului de Specialitate 
al Primarului Comunei Dracea, după cum 
urmează: referent, clasa III, grad profesional 
„debutant”, în cadrul Compartimentului 
„Poliție Locală” (1 post). Pentru ocuparea 
acestui post sunt necesare studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat (fără 
vechime). Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Dracea, judeţul 
Teleorman, după cum urmează: -data-limită 
pentru depunerea dosarelor de înscriere la 
concurs este 9.04.2019, ora 16.00; -selecţia 
dosarelor de înscriere la concurs se va desfă-
șura în intervalul 10-16.04.2019; -proba scrisă 
se va susţine pe data de 25.04.2019, începând 
cu ora 12.00; -interviul se va desfășura în 
conformitate cu prevederile art.56 din HG 
nr.611/2008, începând cu ora 12.00. Dosarele 
se depun la sediul Primăriei Comunei Dracea, 
judeţul Teleorman. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008, privind aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate de conducătorul 
autorităţii și bibliografia stabilită se afișează la 
sediul Primăriei Comunei Dracea. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Dracea și la numărul de telefon: 
0742.079.996.

CITAŢII
l Se citează Fifea Stela din Botoșani, în 
dosarul nr. 15615/193/2018, la Judecătoria 
Botoșani, în data de 12.04.2019, în calitate de 
pârâtă.

l Se citează Coconu Nicușor, Zalum 
(Coconu) Anișoara și Sîrbu Alexandru 
Valentin în data de 17.04.2019, la Judecătoria 
Roșiorii de Vede, str. Mărășești nr. 52, în dosar 
845/292/2009 având ca obiect rejudecare 
succesiune, reclamantă fiind Țiparu Mariana.

l Este chemat in instanta la Judecatoria 
Oravita,in calitate de pirit, in data de 
11.04.2019,ora 9,numitul Ghirastau Ioan din 
Ciclova Romana,jud. Caras-Severin, in 

dosarul cu nr.881/273/2018,tagada paternita-
te,de catre Cantea Nadia Ramona,din 
Oravita ,Caras-Severin,reclamant.

l Doamna Pop Carmen Cecilia este citata 
pentru 10.04.2019, ora 8.30, la Judecatoria 
Iasi, C29, et.1, sala 2 in calitate de interve-
nient, in dosar nr. 5071/245/2018, avand ca 
obiect plangere contraventionala.

l Apăscăriţei Daniel, cheamă în data de 
10 .04.2019,  în  instanţă ,  dosar  nr. 
520/222/2016, pe numiţii Apăscăriţei Ştefan și 
Apăscăriţei Maricica, la Judecătoria Dorohoi.

l Subsemnatul Căzăcuţu V. Cristinel în cali-
tate de reclamant, citez public pe subsemnata 
Căzăcuţu Ghe. Anișoara, în calitate de 
pârâtă, în dosarul nr. 1975/27/2018, la Jude-
cătoria Săveni, în data de 17.04.2019, pentru 
divorţ.

l Citație emisă la data de 12.03.2019. 
Aducem la cunoștință numitului SERBAN 
FLORIN, cu domiciliul cunoscut în Chișoda, 
str.Nicolae Firu, nr.62, comuna Giroc, că este 
citat în data de 16.04.2019 la Judecătoria 
Timișoara, sala 329, ora 9.00, cu mențiunea 
personal la interogatoriu, în calitate de 
debitor în dosarul nr.2221/325/2019, având ca 
obiect validare poprire în dosarul execuțional 
nr. 92/2018 al petentului. Precizăm că publi-
carea se face la solicitarea și pe cheltuiala 
părților.

l Toți cei interesați sunt invitați la sediul 
Biroului Individual Notarial Berevoianu 
Radu-Costin din București, str.Vasile Conta, 
nr.4, et.1, sector 2, în data de 08.04.2019, la 
ora 12.00, unde se dezbate succesiunea 
defunctei Gârbea Angela-Mioara, decedată la 
data de 27.12.2017, cu ultimul domiciliu în 
București, str.Vasile Conta, nr.9A-15, sector 2, 
având cod numeric personal: 2260428400239.

l Societatea Profesională Notarială Popa 
Ionuț-Florin și Dorobanţu Simona-Iustina, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str.Napoca, nr.25, ap.5, 
7, judeţul Cluj, citează pe Tataru Viorica, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în jud.Botoșani, 
precum și pe toți succesibilii cu domiciliul 
necunoscut ai defunctului Pâslaru Ioan, 
decedat la data de 15.05.2011, cu ultimul 
domiciliu în mun.Cluj-Napoca, str.Horea, 
nr.33, jud.Cluj, la dezbaterea succesiunii după 
acesta, precum și la suplimentarea masei 
succesorale după defuncta Paslaru Irina, 
decedată la data de 12.07.2002, cu ultimul 
domiciliu în mun.Cluj-Napoca, str.Horea, 
nr.33, ap.26, jud.Cluj, pentru data de 16 
aprilie 2019, ora 13.00, în dosar 91/2018, 
precum și în dosar nr.15/2019. Pentru această 
dată vă rugăm să prezentaţi cartea de identi-
tate, actele de stare civilă care dovedesc cali-
tatea dvs.de moștenitor și actele de 
proprietate privind bunurile imobile/mobile 
ale defunctului.

l Nap Ilona, Nap Maria, Gyerman Dotyia, 
Gyerman Demeter, Gherman Dumitru, Scrob 
Todosia, toti cu domiciliul necunoscut sunt 
citati la judecatoria Turda pe data de 
14.05.2019, in dosar civil nr. 6729/328/2018.

l Citatie-Tribunalul Prahova dosar 
4758/281/2018. Subscrisa Parohia Gherghita 

cu sediul în comuna Gherghita, sat Gher-
ghita, judetul Prahova, CIF 11368815, în 
calitate de reclamanta, cheamă în judecată 
Comuna Gherghita prin primar, cu sediul în 
comuna Gherghita, sat Gherghita, judetul 
Prahova, pentru ca prin hotărârea ce se va 
pronunța să se constate ca reclamanta este 
proprietara: 1. imobilului „Biserica Sfantul Si 
Marele Mucenic Dimitrie” situat în comuna 
Gherghita, sat Gherghita, nr. 126, judetul 
Prahova, compus din teren în suprafața de 
2369 mp și constructiile C1-biserica în supra-
fața de 198 mp, C2-clopotnita în suprafața 
de 17 mp, C3-trapeza în suprafața de 43 mp, 
C4-anexa în suprafața de 43 mp, 2. imobi-
lului „Biserica Sfantul Si Marele Mucenic 
Procopie” situat în comuna Gherghita, sat 
Gherghita, nr. 230, judetul Prahova, compus 
din teren în suprafața de 1624 mp și 
construcția C1-biserica în suprafața de 169 
mp, 3. imobilului „Biserica Adormirea Maicii 
Domnului” si cimitirul satului situate în 
comuna Gherghita, sat Ungureni, nr. 122, 
judetul Prahova, compus din teren în supra-
fața de 10270 mp și constructiile C1-biserica 
în suprafața de 90 mp, C2-clopotnita în 
suprafața de 18 mp, C3-trapeza în suprafața 
de 42 mp și C4-anexa în suprafața de 50 mp, 
4. imobilului „Biserica Sfintii Voievozi” si 
cimitirul satului, situate în comuna Gher-
ghita, sat Independenta, nr.4, judetul 
Prahova, compus din teren în suprafața de 
2855 mp și constructiile C1-biserica în supra-
fața de 90 mp, C2-clopotnita în suprafața de 
8 mp, C3-trapeza în suprafața de 47 mp, 
C4-anexa în suprafața de 29 mp, 5. imobi-
lului teren „Cimitirul Bisericii Sfantul Si 
Marele Mucenic Procopie”, situat în comuna 
Gherghita, sat Gherghita, T.10, Dj 142, 
judetul Prahova, în suprafața de 2926 mp si 
6. imobilului teren „Cimitirul Bisericii 
Sfantul Si Marele Mucenic Dimitrie”, situat 
în comuna Gherghita, sat Gherghita, T21, 
P.Cci 1003, judetul Prahova, în suprafața de 
5513 mp, ca efect al uzucapiunii pentru 
terenuri și prin accesiune imobiliara artifi-
ciala asupra constructiilor. Acțiunea este 
înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova 
sub nr. 4758/281/2018, cu termen la 
09.04.2019

DIVERSE
l D-l Stăncescu Şerban Vlad, din București, 
anunță publicul interesat că s-a solicitat 
avizul de mediu pentru programul 
„Construcție case”, propus a se implementa 
în satul Bâcu, com.Joița, jud.Giurgiu, și s-a 
întocmit prima variantă a acestuia.

l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
de faliment a debitorului SC Grand Auto 
Mall SRL, CIF: 31364605, J25/96/2013, 
dosar nr. 1882/101 anul 2018 -Tribunalul 
Mehedinţi. Termen pentru depunerea cere-
rilor de creanţă la 17.04.2019; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor la 08.05.2019; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului suplimentar și pentru afișarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor la 

29.05.2019. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Subscrisa Team Insolv IPURL, în calitate 
de lichidator judiciar provizoriu al debitorului 
SC Magdalena SRL, conform încheierii 11 
din data de 12.03.2019, pronunţată de Tribu-
nalul Gorj, Secţia a II-civilă, în dosarul  
615/95/2019 în temeiul art.117 al.2) lit.f) din 
Statutul UNPIR anunță: organizarea proce-
durii de selecţie a ofertantului de servicii de 
arhivare pentru arhivarea documentelor 
debitoarei. Se menționează că societatea falită 
deține aprox. 2,00ml arhivă neselecționată. 
Oferta trebuie să conțină un preț total pentru 
toate operațiunile, precum și prețul pentru 
operaţiunile de verificare, selecţionare, inven-
tariere și legare, respectiv depozitare per ML, 
astfel încât să corespundă standardelor de 
cost prevăzute de Statutul UNPIR. Oferta se 
poate comunica până la data de 29.03.2019, 
ora 12.00, pe e-mail: officeteaminsolv@yahoo.
com sau nr. fax 0253.222.053.

l Team Insolv IPURL, lichidator judiciar al 
SC Magdalena SRL, conform încheierii 11 
din data de 12.03.2019 Tribunalul Gorj, în 
dosarul 615/95/2019, în temeiul art.147, 
art.42, art.99 și art.100 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
și de insolvenţă, notifică Deschiderea proce-
durii  simplificate a împotriva SC Magdalena. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor este 30.04.2019. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului  
preliminar al creanţelor este: 21.05.2019. 
Termenul pentru întocmirea și afișarea tabe-
lului definitiv consolidat al creanțelor 
28.05.2019. 

l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială Străoane, 
din județul Vrancea, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.12, începând cu data de 
27.03.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul primăriei Străoane, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Cere-
rile de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l SC Procer Trade Company SRL, cu sediul 
in Bucuresti, str.Lanariei, nr.93-95, titular al 
proiectului  P.U.Z-,,introducere in intravilan 
si lotizare teren in vederea construirii de 
locuinte individuale, amenajare circulatii si 
utilitati’’ in Judet Ilfov, Com.Berceni, T20, 
P49/2/17, anunta publicul interesat  asupra  
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului  de 
oportunitate al CJ.Ilfov. Documentatia  
putand fi consultata pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/comentarii  si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean.Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str. Gheorghe 
Manu, nr.18, sector 1 (tel. 021/212.56.93), de 
luni pana vineri, intre orele 900- 1400,  ince-
pand cu data de 21.03.2019.

l SC MAX  Estate SRL cu sediul în str. 
Traian, nr.103, sector 2, București, înregistrată 
la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 33079117 
informează pe cei interesaţi că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea CAEN 5610 Restaurante, 
desfășurată în Bd. Basarabia, nr.37-39, sector 2, 
București. Informaţiile se pot solicita  la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului București  
din  sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul 
Lacul Morii- în spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 9,00-12,00, de luni până vineri. 
Propunerile sau contestaţiile se pot depune la și 
la sediul  A.P.M. București în termen de 10 zile 
de la data publicării prezentului anunţ.
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SOMAŢII
l Somaţie.  Judecătoria Ineu.Dos.
nr.547/246/2019. Petenţii Crişan  Moise şi 
Crişan Tireana  solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra 
imobilului din c.f. nr.303543 Beliu (fost 
c.f.123 Secaci)  A.1  nr.top./cad. 120,121,122 
intravilan în supr. de 8178  mp., A1.1  nr.top./
cad.  122  casa de la nr. adm. actual 74 (nr. 
vechi 33) imobil asupra căruia figurează ca 
proprietar  întabulat sub B.1  şi 2 Pule Moise 
care a decedat în data de 6 aprilie  1974. 
Petenţii susţin că folosesc acest imobil de 
peste 30 de ani de la moartea proprietarului 
în mod continuu, paşnic, public şi sub nume 
de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi 
să depună de îndată  opoziţie la Judecătoria 
Ineu deoarece în caz contrar în termen de 30 
de zile de la ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa VIA Insolv SPRL cu sediul 
social în Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, 
sc. B, ap. 3, judeţ Prahova cod de identificare 
fiscală 32240680, în calitate de lichidator al 
CVC Property Investments CO SRL sediu 
social in Bucuresti, sector 4, str.Vultureni, 
nr.65, cod de identificare fiscală CUI 
18350475, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/1758/2006, numita prin rezolutia nr. 
99795/20.07.2017 pronuntata de ORC de pe 
langa Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 
439332/19.07.2017: Convoacă  Adunarea  
Generală  a  Asociaţilor  CVC Property  
Investments CO SRL. Şedinţa adunării gene-
rale a asociaţilor va avea loc în data de 08 
aprilie 2019, ora 14.30 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc.B, 
ap.3, judeţ Prahova, pentru toţi asociaţii 
înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului. 
Asociaţii înregistraţi la Oficiul Registrului 
Comerţului pot participa la adunarea gene-
rală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte 
persoane decât asociaţii pe bază de procură 
specială.  Ordine de zi: 1.Stabilirea evaluato-
rului, aprobarea onorariului si stabilirea in 
sarcina cui cade plata onorariului, suma ce va 
fi recuperata din vanzare. 2. Scopul evaluarii: 
vanzare prin licitatie publica

l Acționarii Obştii Moşneni Racovița-Stră-
chineasa, cu sediul în com. Racovița, județul 
Vâlcea, convoacă Adunarea generală extraor-
dinară a obştii, cu următoarea ordine de zi:1. 
Darea de seamă a Consiliului Director al 
obştii; 2. Alegerea Consiliului Director al 
obştii şi a comisiei de cenzori; 3. Probleme 
organizatorice. Adunarea generală se ține în 
data de 07.04.2019, ora 13.30, în fosta şcoală 
primară din satul Racovița, com. Racovița, 
județul Vâlcea. Dacă la primul termen nu se 
întruneşte 50% + 1 din numărul acționarilor 
obştii, adunarea generală se amână pentru 
duminica viitoare şi se va ține în acelaşi loc, 
oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

l Convocator pentru Adunarea Generala a 
„ASOCIAȚIA SPORTIVĂ DE OFF ROAD 
CAP 180”. Subscrisa „ASOCIAȚIA SPOR-
TIVĂ DE OFF ROAD CAP 180”, cu sediul 
com.Periş, sat Periş, Str.Principală, nr.445, 
camera nr.1, din casa de locuit (C1), Jud.
Ilfov, înscrisă în registrul special al asociați-
ilor şi fundațiilor sub nr.13 PJ/15.03.2016, 
ținut de Judecătoria Buftea, având 
CUI:35858865, legal reprezentată prin Preşe-
dintele Consiliului Director, dl. BORDON 
MAURIZIO, în baza prevederilor art.16-18 
din Statutul „ASOCIAȚIA SPORTIVĂ DE 
OFF ROAD CAP 180” şi a dispoziţiilor OG 
nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, 
Adunarea Generală VĂ CONVOACĂ pentru 
data de 06.04.2019, ora 10.00, la adresa din 
Bucureşti, Intrarea Scorțeni, nr.4, sector 3, 
unde va avea loc Adunarea Generală a Asoci-
aţiei. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale 
de validitate stabilite de Statut, Adunarea 
Generală va fi reprogramată în data de 
15.04.2019, ora 15.00, în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi. ORDINE DE ZI: 1.
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2019 şi a bilanțului contabil pe 
anul 2018. 2.Aprobarea cererilor de adeziune 
a noilor membri ai asociației: dl. Vlad Jean 
Laurențiu şi a d-mnei Cadar Angelica. 3.
Aprobarea cererii de retragere din asociație a 
d-lui Buescu Cătălin Ionuţ. 4.Aprobarea 
tarifului lunar al cotizației pentru anul 2019. 
5.Schimbarea denumirii asociației din 
ASOCIAȚIA SPORTIVĂ DE OFF ROAD 
CAP 180” în ASOCIAȚIA CLUBUL 

SPORTIV DE OFF ROAD CAP 180”. 6.
Dizolvarea şi descărcarea de gestiune a 
vechilui consiliu director şi alegerea unui nou 
consiliu director, pentru un mandat de 4 
(patru) ani. 7.Înființarea unei filiale în mun.
Constanța. 8.Schimbarea sediului social din 
com.Periş, sat Periş, Str.Principală, nr.445, 
camera nr.1, din casa de locuit (C1), Jud.Ilfov 
în com.Corbeanca, sat Corbeanca, Şos.Unirii, 
nr.335a, et.1, camera nr.2, Jud.Ilfov. 9.
Diverse.

l Convocator: În conformitate cu prevede-
rile Art.111, Art.113 şi art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu dispo-
ziţiile Legii nr.297/2004, modificată prin 
Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instru-
mente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale 
Regulamentelor emise de ASF în aplicarea 
acesteia, Consiliul de Administraţie al  Insti-
tutul de Cercetări în Transporturi- INCER-
TRANS S.A, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti sub nr. J40/17093/29.06.1993, 
având Cod Unic de Înregistrare: RO4282451, 
convoacă la sediul societăţii din Bucureşti, str. 
Calea Griviţei nr. 391-393, sector 1, următoa-
rele adunări generale ale acţionarilor: I. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 23.04.2019, ora 11:30, cu 
următoarea: Ordine de Zi: 1. Aprobarea 
raportului administratorilor si descărcarea de 
gestiune a Consiliului de Administraţie al SC 
Institutul de Cercetări în Transporturi 
“INCERTRANS” SA pentru activitatea 
desfăşurată în anul 2018.  2. Aprobarea situ-
aţiilor financiare anuale ale SC Institutul de 
Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” 
SA, aferente exerciţiului financiar 2018 
(Bilanţul Contabil, Contul de profit şi pier-
deri, repartizarea profitului), pe baza Rapor-
tului Administratorilor şi a Raportului 
Auditorului Financiar SC A&A CONTEDIA 
SRL. 3. Aprobarea repartizării pe destinaţii a 
profitului net realizat de SC Institutul de 
Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” 
SA, pentru exerciţiul financiar 2018, în suma 
totală netă de 10.016,00 lei, precum şi apro-
barea utilizării sumei de 15.198,06 lei din 
contul “Alte rezerve” pentru distribuirea de 
dividende, conf.art.43 din OUG nr.114/2018, 
după cum urmează: i) Repartizare profit 
2018: -Rezerva legală (5% Art.1  alin.a din 
OG nr.64/2001)- 501,00  lei; -Dividende brute 
cuvenite acţionarilor (90% Art.1 lit.f din OG 
nr.64/2001)- 8.563,50 lei; -Constituire sursa 
proprie de finanţare (Art.1 lit.g din OG 
nr.64/2001)– 951,50 lei. ii) Utilizare “Alte 
rezerve”:  -Suma totală de distribuit sub 
formă de dividende- 23.761,56 lei; -Valoarea 
dividendului brut pe acţiune este de– 0,02 lei/ 
acţiune; 4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi „INCERTRANS” S.A. aferent 
anului financiar 2019. 5. Împuternicirea 
Directorului General al SC Institutul de 
Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” 
SA pentru efectuarea tuturor procedurilor şi 
formalităţilor prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, 
sa depună şi să preia acte şi să semneze în 
acest scop în numele Societăţii în relaţiile cu 
Registrul Comerţului, ASF, BVB, Depozi-
tarul Central, sau alte entităţi publice sau 
private, precum şi pentru acordarea drep-
tului de a delega unei alte persoane mandatul 
pentru efectuarea formalităţilor mai sus 
menţionate. 6. Aprobarea datei de 07.06.2019 
ca dată de înregistrare, respectiv de identifi-
care a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor, în conformitate cu dispo-
ziţiile art.86 alin.1 din Legea nr.24/2017 
privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă; 7. Aprobarea datei de 
06.06.2019 ca “ex-date”, respectiv data ante-
rioară datei de înregistrare la care instrumen-
tele financiare obiect ale hotărârilor, se 
tranzacţionează fără drepturile care derivă 
din hotărâri, în conformitate cu prevederile 
art.2 alin.2 lit.l) din Regulamentul nr.5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare şi 
operațiuni de piață. 8. Aprobarea datei de 
27.06.2019 ca Data Plăţii, conform art.86 
alin.2 din Legea nr.24/2017, art.2 alin.2 lit.h) 
şi art.178 din Regulamentul nr.5/2018. 
Întrucât nu sunt aplicabile şedinţei AGOA 
din 23.04.2019, acționarii nu vor decide 
asupra datei participării garantate, astfel 
cum este definită de Articolul 2 alin.2 litera  j) 
din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții 
de instrumente financiare şi operațiuni de 
piață. II. Adunarea Generala Extraordinară 
a Acţionarilor, pentru data de 23.04.2019, ora 

12:30, cu următoarea: Ordine de Zi: 1. Apro-
barea siglei (emblema) Institutul de Cercetări 
în Transporturi “INCERTRANS” SA, 
conform următoarei descrieri: “Emblema 
societăţii este figurativă şi reprezintă 
imaginea a două poduri stilizate, identice, 
aşezate în oglindă, unul roşu şi unul negru. 
Podul de deasupra este de culoare roşie, iar 
cel de dedesubt de culoare neagră, separate 
printr-o linie subţire de culoare albă. Ambele 
au forma unui triunghi cu baza pe latura cea 
mare, iar catetele concave, uşor curbate. 
Vârfurile triunghiurilor au toate unghiurile 
tăiate, terminate cu linii drepte. Sub această 
imagine este scris cuvântul “INCER-
TRANS”, cu litere masive, majuscule, de 
culoare neagră”.” 2. Aprobarea modificării 
Actului constitutiv al S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi– INCERTRANS 
S.A,  după cum urmează: După dispoziţiile  
Art. 1.3 din Actul Constitutiv, se introduce 
art. 1.4. cu următorul cuprins: “Emblema 
societăţii este figurativă şi reprezintă 
imaginea a două poduri stilizate, identice, 
aşezate în oglindă, unul roşu şi unul negru. 
Podul de deasupra este de culoare roşie, iar 
cel de dedesubt de culoare neagră, separate 
printr-o linie subţire de culoare albă. Ambele 
au forma unui triunghi cu baza pe latura cea 
mare, iar catetele concave, uşor curbate. 
Vârfurile triunghiurilor au toate unghiurile 
tăiate, terminate cu linii drepte. Sub această 
imagine este scris cuvântul “INCER-
TRANS”, cu litere masive, majuscule, de 
culoare neagră”. Dispoziţiile Art. 21.2 din 
Actul Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 21.2 Şedințele Consiliului 
de Administraţie vor fi convocate cu suficient 
timp înainte de data întrunirii, prin fax, scri-
soare recomandată, curier, e-mail sau notă 
telefonică. Convocarea va cuprinde data, 
locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. 
La şedinţe vor putea fi invitaţi şi directorii, 
persoanele care asigură conducerea activităţii 
curente şi auditorii societăţii, şedinţe la care 
aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au 
drept de vot. 3. Aprobarea actului constitutiv 
actualizat al S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi– INCERTRANS S.A., conso-
lidat cu modificările aprobate. 4. Împuterni-
cirea Directorului General al SC Institutul de 
Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” 
SA pentru efectuarea tuturor procedurilor şi 
formalităţilor prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, 
pentru semnarea şi depunerea Actului 
Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 
să depună şi să preia acte şi să semneze în 
acest scop în numele Societăţii în relaţiile cu 
Registrul Comerţului, ASF, BVB, Depozi-
tarul Central, sau alte entităţi publice sau 
private, precum şi pentru acordarea drep-
tului de a delega unei alte persoane mandatul 
pentru efectuarea formalităţilor mai sus 
menţionate. 5. Aprobarea datei de 21.05.2019 
ca dată de înregistrare, respectiv de identifi-
care a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu 
dispoziţiile art.86 alin.1 din Legea nr.24/2017 
privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă (art.238 alin.1 din Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare); 6. 
Aprobarea datei de 20.05.2019 ca ex-data, 
respectiv data anterioară datei de înregistrare 
la care instrumentele financiare obiect ale 
hotărârilor, se tranzacţionează fără drepturile 
care derivă din hotărâri, în conformitate cu 
prevederile art.2 alin.2 lit.l) dinRegulamentul 
nr.5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare şi operațiuni de piață. Întrucât nu 
sunt aplicabile şedinţei AGEA din 
23.04.2019, acționarii nu vor decide asupra 
datei participării garantate, astfel cum este 
definită de Articolul 2 alin.2 litera  j) din 
Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare şi operațiuni de piață 
şi asupra Datei Plăţii astfel cum este definită 
de Articolul 2 alin.2 litera  h) din Regula-
mentul nr.5/2018 privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de piață. La 
Adunările Generale ale Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 15.04.2019, stabilită ca dată 
de referinţă conform dispozițiilor art.123 
alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată, cu 
modificările şi completarile ulterioare, coro-
borat cu disp. Art.192 din Regulamentul 
nr.5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare şi operațiuni de piață. În cazul în 
care Adunările Generale nu se vor putea ţine 
la data anunţată, din cauza neîndeplinirii 

condiţiilor de cvorum şi de validitate prevă-
zute de lege şi de Actul constitutiv al socie-
tăţii, acestea se vor ţine în data de 24.04.2019 
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi. În conformitate cu dispozițiile 
art.92 alin.3) din Legea nr.24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare şi opera-
ţiuni de piaţă, unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi  b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale. Acționarii îşi pot exercita 
drepturile prevăzute la art.92 alin.3) din 
Legea nr.24/2017, până la data de 08.04.2019, 
sub sancţiunea decaderii. În conformitate cu 
dispozițiile art.198 din Regulamentul 
nr.5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare şi operațiuni de piață fiecare acţi-
onar are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, până cel târziu la data de 18.04.2019, 
termen de decadere. Societatea poate 
răspunde inclusiv prin postarea răspunsului 
pe pagina de internet a societăţii: www.incer-
trans.ro, în format întrebare-răspuns. Propu-
nerile sau întrebările acţionarilor vor putea fi 
transmise în scris, fie prin poştă sau servicii 
de curierat, la sediul societăţii menţionat mai 
sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule, 
„PENTRU Adunarea Generală a Acţiona-
rilor din data de 23/24.04.2019.” Pentru 
identificarea persoanelor care adresează 
întrebări societăţii sau fac propuneri pentru 
completarea ordinii de zi, acestea vor anexa 
solicitării şi copii ale documentelor care să le 
ateste identitatea şi calitatea de acţionar la 
data solicitării. Propunerile sau întrebările 
acţionarilor care nu sunt primite la sediul 
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A., până la datele mai sus 
menţionate nu vor fi luate în considerare. 
Accesul acționarilor înregistrați la data de 
referinţă la adunarea generală va fi permis în 
baza actului de identitate. Acţionarii 
persoane juridice pot participa prin reprezen-
tantul legal pe baza unui document oficial 
care îi atestă această calitate (de exemplu 
extras/ certificat constatator emis de Registrul 
Comerţului). Acţionarii înregistrați la data de 
referinţă pot participa la adunarea generală 
direct sau pot fi reprezentaţi de către alte 
persoane, pe baza unei procuri speciale, sau 
pot vota prin corespondenţă conform proce-
durilor afişate pe website-ul societăţii: www.
incertrans.ro. Un exemplar original al 
procurii va fi predat la intrarea în sala de 
sedință. Votul prin reprezentant pe baza 
imputernicirii special. Acţionarii pot parti-
cipa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul 
Adunării Generale a Acţionarilor de un 
reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia 
i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza 
formularului de împuternicire specială pus la 
dispoziţie de Societate, în condiţiile legii. 
Împuternicirea specială va fi însoţită de 
următoarele documente: a) pentru acționari 
persoane fizice: copie de pe actul de identitate 
al acţionarului, care să permită identificarea 
acestuia în lista acționarilor INCERTRANS 
la data de referință eliberată de SC Depozi-
tarul Central SA şi copie de pe actul de iden-
titate al reprezentantului (BI sau CI pentru 
cetațenii români, sau paşaport pentru cetă-
țenii străini, cu CNP (cod numeric personal)– 
daca există în țara de origine); b) pentru 
acționari persoane juridice: (i) certificatul 
constatator, în original sau copie conformă cu 
originalul, eliberat de Registrul Comerțului 
sau orice alt document, în original sau în 
copie conformă cu originalul, emis de către o 
autoritate competentă din statul în care acţi-
onarul este înmatriculat legal, în scopul 
dovedirii existenței persoanei juridice şi a 
numelui/ calității de reprezentant legal, cu o 
vechime de cel mult 3 luni raportat la data 
publicării convocatorului adunării generale, 
şi care să permită identificarea acestora în 
lista acționarilor INCERTRANS la data de 
referință eliberată de SC Depozitarul Central 
SA; (ii) copie de pe actul de identitate al 
reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI 
pentru cetățeni români, sau paşaport, pentru 
cetățeni străini cu CNP (cod numeric 
personal) vizibil- dacă există în țara de 
origine); c) documentele prezentate într-o 
limbă străină (mai puțin actele de identitate 
valabile pe teritoriul României, cu caractere 
latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată 
în limba română; Împuternicirea specială 

este valabilă doar pentru Adunarea Generală 
a Acţionarilor pentru care a fost solicitată; 
reprezentantul are obligația să voteze în 
conformitate cu instrucțiunile formulate de 
acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea 
anulării votului. Împuternicirea specială 
pentru participarea şi votarea în cadrul 
adunării generale poate fi dată de un acționar 
şi unei instituții de credit care prestează 
servicii de custodie. Votul prin reprezentant 
în baza unei împuterniciri generale: Acţio-
narul poate acorda o împuternicire generală 
a cărei durată nu va depăşi 3 ani, permiţând 
reprezentantului său de a vota în toate aspec-
tele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale 
ale Acţionarilor, cu condiţia ca împuterni-
cirea să fie acordată de către acţionar în cali-
tate de client, unui intermediar sau unui 
avocat, în conformitate cu prevederile legale, 
anexându-se dovada că mandatarul are cali-
tatea fie de intermediar (în conformitate cu 
prevederile Art.92 alin.(13) din Legea 
nr.24/2017) fie de avocat, iar acţionarul este 
client al acestora. Începând cu data de 
22.03.2019, formularele de împuterniciri 
speciale, generale, precum şi materialele 
aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se 
pot obţine de la sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot 
descărca de pe website-ul societăţii. Împuter-
nicirile, în original, completate şi semnate, 
împreună cu o copie a actului de identitate 
valabil al acţionarului (buletin/ carte de iden-
titate în cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de înregistrare în cazul persoanelor 
juridice) vor fi depuse, sub sancţiunea pier-
derii exerciţiului de vot în adunare, la sediul 
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi 
INCERTRANS S.A. până la data de 
19.04.2019, ora 10:30, în plic închis, cu menţi-
unea expresă pe plic:  „PENTRU Adunarea 
Generală a Acţionarilor din data de 
23/24.04.2019” (vă rugăm să aveţi în vedere 
ca registratura societăţii este închisă în 
timpul zilelor nelucrătoare). Acţionarii S.C. 
Institutul de Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A. înregistraţi la data de 
referinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor. Acţionarilor li se vor pune 
la dispoziţie gratuit Buletinele de vot prin 
corespondenţă începând cu data de 
22.03.2019 la sediul societăţii precum şi pe 
website-ul societăţii: www.incertrans.ro. Bule-
tinul de vot prin corespondenţă va fi depus la 
sediul S.C. Institutul de Cercetări în Trans-
porturi- INCERTRANS S.A., din Bucureşti, 
str. Calea Griviţei nr. 391-393, sector 1, în plic 
închis, până la data de 19.04.2019, ora 10:30, 
în plic închis, cu menţiunea expresă pe plic:  
„PENTRU Adunarea Generală a Acţiona-
rilor din data de 23/24.04.2019” (vă rugăm să 
aveţi în vedere ca registratura societăţii este 
închisă în timpul zilelor nelucrătoare). În 
cazul votului prin corespondenţă al persoa-
nelor fizice, buletinul de vot, completat şi 
semnat în original, va fi însoţit de copia 
actului de identitate al acţionarului, semnat 
pentru conformitate de acesta. În cazul 
votului prin corespondenţă al persoanelor 
juridice, Buletinul de vot completat şi semnat 
în original, va fi însoţit de certificatul consta-
tator emis de Registrul Comerţului, în 
original, nu mai vechi de 3 luni de zile înainte 
de data publicării convocării, în original sau 
copie certificată conform cu originalul, copia 
certificatului de înregistrare al societăţii şi 
copia actului de identitate al reprezentantului 
legal care semnează Buletinul de vot prin 
corespondenţă. Buletinele de vot care nu sunt 
primite la sediul S.C. Institutul de Cercetări 
în Transporturi- INCERTRANS S.A., până 
la data şi ora mai sus menţionate nu vor fi 
luate în considerare. Consiliul de Adminis-
traţie al SC Institutul de Cercetări în Trans-
porturi “INCERTRANS” SA, Preşedinte 
Adrian Stefanoiu.

l Convocare: Adunarea Generală Ordinară şi  
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor Societăţii Prospectiuni S.A. –în reorgani-
zare,  in judicial  reorganisation, en 
redressement- Subscrisa EURO INSOL SPRL, 
cu sediul ales pentru comunicare în Bucureşti, 
strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 3, sector 5, 
RSP 0069, cod de identificare fiscală RO 
21119285, în calitate de administrator judiciar 
al societăţii Prospecțiuni S.A., înregistrată la 
Registrul  Comerțului  sub numărul 
J40/4072/1991, C.U.I. 1552801 cu sediul în 
Bucureşti, strada Coralilor, nr.20C, sector 1, 
tel: 021 404 28 00/int. 110, fax: 021 319 66 56 
(ˮSocietateaˮ) desemnat în data de 05.04.2016 
în dosarul  nr.12297/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția a VII-a Civilă, 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI
În temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolvenței și de insolvență,  
Legii nr. 31/1990 privind societățile comer-
ciale, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind 
emitentii de instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă, cu modificările și completările 
ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și Actului Constitutiv al 
societății: Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară și  Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii Prospectiuni 
S.A.  la sediul Societăţii din București, Strada 
Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 
24.04.2019, ora 11.00 pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară, respectiv ora 13.00 pentru 
Adunarea Generală Extraordinară. Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor va avea ca 
ordine de zi următoarele: 1. Discutarea și 
aprobarea situațiilor financiare anuale 
(bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, 
note explicative) pentru exercițiul financiar al 
anului 2018. 2. Audierea Raportului audito-
rului financiar extern asupra situațiilor finan-
ciare întocmite de  Prospectiuni S.A.  la data 
de 31/12/2018. 3. Înlocuirea auditorului 
financiar KPMG Audit SRL, al cărui mandat 
este expirat, și radierea acestuia din înregistră-
rile Oficiului Național al Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul București. 4. 
Prelungirea mandatului auditorului financiar 
R.B.C. Consulting & Audit SRL. până la data 
de 30.04.2020. 5. Aprobarea datei de 
23.05.2019 ca dată de înregistrare a hotărârii 
AGOA pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii 
AGOA, conform art.86 alin.1  din Legea nr. 
24/2017  privind emitenţii de instrumente 
financiare și operaţiuni de piaţă și a datei de 
22.05.2019 ca ex-date calculată în conformi-
tate cu definiţia dată de prevederile art.2 lit.l 
din Regulamentul CNVM nr. 5/2018. 6. Apro-
barea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, 
Administrator special, cu aducerea la îndepli-
nire a prezentei hotărâri AGOA precum și 
efectuarea demersurilor necesare pentru înre-
gistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Regis-
trului Comerțului București, semnarea 
Actului Constitutiv actualizat și a altor docu-
mente necesare la notariat. Aprobarea drep-
tului Administratorului Special  de a delega 
toate sau o parte din puterile conferite mai sus 
oricărei persoane competente pentru a înde-
plini acest mandat. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor va avea ca 
ordine de zi următoarele: 1. Aprobarea desfiin-
țării punctului de lucru din București, sector 1, 
strada Coralilor, nr. 20C  și radierea acestuia 
din evidențele Oficiului Național al Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București. 2. Aprobarea desființării punctului 
de lucru din București, sector 1, strada Caran-
sebeș, nr. 1, Clădirea laboratoarelor și radierea 
acestuia din evidențele Oficiului Național al 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București. 3. Aprobarea datei de 23.05.2019 ca 
dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform 
art.86 alin.1  din Legea nr. 24/2017  privind 
emitenţii de instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă si a datei de 22.05.2019 ca 
ex-date calculata în conformitate cu definiţia 
dată de prevederile art.2 lit.l din Regula-
mentul CNVM nr. 5/2018. 4. Aprobarea 
împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, Adminis-
trator special, cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri AGEA precum și efectu-
area demersurilor necesare pentru înregis-
trarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul 
Registrului Comerțului București, semnarea 
Actului Constitutiv actualizat și a altor docu-
mente necesare la notariat. Aprobarea drep-
tului Administratorului Special  de a delega 
toate sau o parte din puterile conferite mai sus 
oricărei persoane competente pentru a înde-
plini acest mandat. În cazul în care nu se 
întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală 
Ordinară și Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii Prospectiuni 
S.A. vor avea loc în data în data de 25.04.2019 
în același loc, la aceleași ore,  cu aceeași ordine 
de zi și cu  aceeași data de referinţă. Capitalul 
social al Prospecțiuni SA este format din 
718.048.725 acțiuni nominative, demateriali-
zate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare 
acțiune deținută dând dreptul la un vot în 
Adunarea Generală Extraordinară  a Acționa-
rilor. Participă acţionarii înscriși în registrul de 
evidenţă al acţionarilor la data de 10.04.2019, 
considerată data de referinţă. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social 
are/ au dreptul de a introduce noi puncte pe 

ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și 
a Adunării Generale Extraordinare cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală și 
de asemenea are/au dreptul de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. 
Propunerile privind introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare și a Adunării Generale Extraordi-
nare, însoţite de copiile actelor de identitate 
(buletin/ carte de identitate în cazul persoa-
nelor fizice, respectiv certificat de înregistrare 
în cazul persoanelor juridice), ale acţionarilor, 
pot fi depuse la sediul societăţii din București, 
str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării prezentei 
convocări în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/
EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 
24/25.04.2019. Fiecare acţionar poate depune 
întrebări în scris privind punctele de pe 
ordinea de zi a  Adunării Generale Ordinare 
sau a Adunării Generale Extraordinare, înso-
ţite de copia actului de identitate valabil 
(buletin/ carte de identitate în cazul persoa-
nelor fizice, respectiv certificat de înregistrare 
în cazul persoanelor juridice), la sediul Socie-
tăţii din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 
1, până la data de 17.04.2019, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar și cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN 
DATA DE 24/25.04.2019. Accesul acţionarilor 
înscriși în registrul acţionarilor la data de 
referinţă, în locul în care se desfășoară 
adunarea generală a acţionarilor, este permis 
prin simpla probă a identităţii acestora, făcută 
în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de 
identitate sau, în cazul persoanelor juridice și 
al acţionarilor persoane fizice reprezentate, în 
baza unei împuterniciri speciale (procuri 
speciale) sau generale. Procurile speciale se 
pot obţine de la sediul societăţii sau accesând 
pagina de internet, la adresa www.prospec-
tiuni.ro, secţiunea Investitori/ AGA începând 
cu data de 22.03.2019. Împuternicirea gene-
rală se poate acorda de către acţionarul 
emitent, în condiţiile Legii 24/2017  privind 
emitenții de instrumente financiare și opera-
țiuni de piață, art. 96 (10) -96 (13) sau unui 
avocat. La completarea procurilor speciale 
acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea 
completării/ actualizării ordinii de zi, caz în 
care aceste documente vor fi actualizate și 
disponibilizate până cel târziu la data de 
15.04.2019. Acţionarii persoane fizice care nu 
pot participa la adunarea generală, precum și 
acţionarii persoane juridice, vor depune până 
la data de 22.04.2019, la sediul societăţii, 
împuternicirile speciale sau generale prin care 
împuternicesc alte persoane să-i reprezinte, în 
copie, cuprinzând mențiunea conformității cu 
originalul sub semnătura reprezentantului. 
Copii ale împuternicirilor sunt reținute de 
societate, urmand a se  menționa despre 
aceasta în procesul- verbal al adunării gene-
rale. Acționarii Societății înregistrați la Data 
de Referinţă în registrul acţionarilor eliberat 
de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de 
a vota prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor, prin utilizarea formularului de buletin de 
vot pentru votul prin corespondenţă (“Bule-
tinul de vot”). Buletinul de vot poate fi obţinut 
începând cu data de 22.03.2019 de la Registra-
tura Societăţii și de pe website-ul Societăţii 
(www.prospectiuni.ro). În cazul votului prin 
corespondenţă, Buletinele de vot, completate 
și semnate, pot fi transmise sau depuse 
personal către/la Registratura Societăţii prin 
orice formă de curierat cu confirmare de 
primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind 
primite la Registratura Societăţii până cel 
târziu la data de 22.04.2019, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar și cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ DIN 
DATA DE 24/25.04.2019. Buletinele de vot 
care nu sunt primite la Registratura Societăţii 
până la data mai sus menţionată nu vor fi 
luate în calcul pentru determinarea cvoru-
mului și majorităţii în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. La completarea 
votului prin corespondență acționarii trebuie 
să țină cont de posibilitatea completării/ actu-
alizării ordinii de zi, caz în care aceste docu-
mente vor fi actualizate și disponibilizate până 
cel târziu la data de 15.04.2019. Sub sancţi-
unea neluării în considerare a voturilor expri-
mate prin corespondenţă în caz contrar, 
formularele de vot prin corespondenţă trebuie 

însoţite obligatoriu de documente care să 
permită identificare acţionarilor, astfel: În 
cazul acţionarilor persoane fizice: -copie 
C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabili-
tate; -un specimen de semnătură legalizat/ 
certificat de un notar public sau de un orga-
nism cu competenţe de legalizare/ certificare a 
semnăturii sau se poate proceda direct la 
legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate 
pe formularul de vot prin corespondenţă; 
-dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în 
termen de valabilitate și specimen de semnă-
tură care să îndeplinească toate condiţiile de 
mai sus pentru reprezentantul legal al acţio-
narului persoană fizică, precum și copie a 
documentului oficial care atestă calitatea de 
reprezentant legal (poate fi orice document 
din care rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu 
a acţionarului persoană fizică și/sau motivul 
pentru care acestuia i-a fost desemnat un 
reprezentant legal). În cazul acţionarilor 
persoane juridice: -copie C.I./B.I. sau pașa-
port în termen de valabilitate pentru repre-
zentantul legal al acţionarului- persoană 
juridică; -un specimen de semnătură pentru 
reprezentantul legal al acţionarului, legalizat/ 
certificat de un notar sau de un alt organism 
cu competenţe de legalizare/ certificare a 
semnăturii sau se poate proceda direct la 
legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate pe 

formularul de vot prin corespondenţă; -copie a 
certificatului de înmatriculare sau a unui 
document echivalent; -copie a documentului 
oficial care atestă calitatea de reprezentant 
legal a persoanei fizice care semnează formu-
larul de vot prin corespondenţă în numele 
acţionarului- persoană juridică (poate fi un 
certificat emis de Registrul Comerţului sau de 
orice alt organism similar). Documentele, 
materialele informative și proiectele de 
hotărâri în legătură cu Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pot fi consul-
tate de acţionari la sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, începând cu data de 22.03.2019 
și pe website-ul societăţii (www.prospectiuni.
ro). Pentru a se asigura condiţii bune de 
desfășurare a Adunării Generale Ordinare și 
a Adunării Generale  Extraordinare a Acțio-
narilor  Prospecțiuni S.A., rugăm ca acţio-
narii să-și anunţe din timp intenţia de a 
participa la ședinţă, la telefon numărul 021 
404 28 00/int. 110 sau prin fax la numărul 
021.319.66.56, până cel târziu în data de 
22.04.2019. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la Biroul Juridic/ Relaţii Investitori, la 
numărul de telefon menţionat mai sus și pe 
website-ul societăţii (www.prospectiuni.ro). 
A d m i n i s t r a t o r  j u d i c i a r ,  
EURO INSOL SPRL.

l Convocare: Consiliul de Administraţie al 
S.C. IAMSAT Muntenia S.A. cu sediul în 
București, Splaiul Unirii Nr.235-237, Sector 3, 
înregistrată la Registrul Comerţului Bucu-
rești sub nr. J40/16340/1993, C.U.I. 
RO4195703, convoacă, în temeiul dispoziţi-
ilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată și modifi-
cată, Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor la  data de 23.04.2019, ora 14,00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscriși 
în registrul acţionarilor la data de 22.03.2019, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea și 
aprobarea situaţiilor financiare anuale înche-
iate la 31.12.2018. precum și aprobarea ca 
profitul pentru anul 2018 să rămână nerepar-
tizat. 2. Prezentarea raportului de gestiune al 
Consiliului de Administraţie pe anul 2018. 3. 
Prezentarea raportului  de audit financiar 
pentru anul 2018. 4. Discutarea și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli  pentru 
exerciţiul financiar din anul 2019. 5. Apro-
barea planului de investiţii pentru anul 2019. 
6. Aprobarea descărcării de gestiune a admi-
nistratorilor societăţii pentru activitatea 
desfășurată în exerciţiul financiar din anul 
2018, în baza rapoartelor prezentate. 7. 
Diverse. În cazul în care cvorumul necesar nu 
se va întruni la data menţionată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine 
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la data de 24.04.2019, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documen-
tele şi materialele informative referitoare la 
problemele înscrise pe ordinea de zi a 
adunării, precum şi formularele de procuri 
speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii. 
Acţionarii pot participa la adunarea generală 
personal sau prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. 
Procura specială în original se depune la 
sediul societăţii, conform dispoziţiilor legale. 
Informaţii se pot obţine la tel. 031.228.71.00. 
Preşedinte Consiliu de Administraţie, ing.
Varfalvi Stefan.

l Preşedintele Consiliului de administraţie al 
SC Suport Logistic Bucuresti SA, cu sediul în 
Bucureşti, str. Teiuş, nr.73-77, sector 5, tel/fax: 
0214203472/ 0214200171, convoacă potrivit 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comer-
ciale, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Adunarea generală ordinară a 
acţionarilor pentru data de 22.04.2019, ora 
14,00 la sediul societăţii. Sunt convocaţi toţi 
acţionarii societăţii înscrişi în Registrul 
Consolidat al acţionarior la data de referinţă 
12.04.2018. Adunarea generală ordinară a 
societăţii va avea următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea raportului de gestiune al Consi-
liului de Administraţie pe anul 2018; 2. 
Aprobarea raportului auditorului financiar 
pentru activitatea financiar- contabilă pe anul 
2018; 3. Aprobarea bilanţului contabil şi a 
contului de profit şi pierdere pe anul 2018; 4. 
Aprobarea Proiectului BVC pe anul 2019; 5. 
Mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, 
preşedinte CA al societăţii, pentru a semna 
hotărârile acţionarilor şi orice alte documente 
prevăzute de lege. 4. Stabilirea datei de înre-
gistrare a acţionarilor asupra cărora se 
râsfrâng efectele hotărârilor AGOA, fiind 
data de 15.05.2019, iar data ex-date fiind 
14.05.2019. Acţionarii pot participa la 
adunarea generală fie personal prin reprezen-
tanţi în condiţiile legii prin procuri Speciale, 
care pot fi obţinute de la sediul societăţii, 
începând cu data publicării convocării 
adunării generale a acţionarilor în Monitorul 
Oficial. Materialele aferente Adunării Gene-
rale a Acţionarilor vor putea fi consultate la 
sediul societăţii. În cazul în care nu sunt 
întrunite condiţiile de cvorum, adunarea 
generală va avea loc în data de 23.04.2019, la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine 
de zi.

l Consiliul de Administraţie al Asociaţiei  
Compania de Librării Bucureşti PAS, cu sediul 
în Bucureşti, Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, 
mezanin, cam.18, sector 4, cod fiscal 9356622, 
convoacă Adunarea Generală a Membrilor 
Asociaţiei  în data de 5 aprilie 2019, orele 8, la 
sediul din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea rapor-
tului de gestiune al administratorilor Asocia-
ţiei Compania de Librării Bucureşti PAS  
pentru exerciţiul financiar 2018. 2.Aprobarea 
raportului Comisiei de Cenzori al Asociaţiei 
Compania de Librării Bucureşti PAS pentru 
anul 2018. 3.Aprobarea bilanţului contabil pe 
anul 2018 al Asociaţiei Compania de Librării 
Bucureşti PAS. 4.Completarea componenței 
Consiliului de Administrație al asociației ca 
urmare a demisiei dnei Grama Rodica. 
Alegerea unui nou membru. Persoana propusă 
Jiva Magdalena. 5.Prezentarea şi aprobarea 
materialelor de la Adunarea Generalã Ordi-
nară şi Extraordinară  a Acționarilor SC 
Compania de Librării Bucureşti SA din data 
de 22.04.2019 respectiv: -Prezentarea şi apro-
barea situaţiilor financiare anuale ale  Socie-
tăţii Compania de Librării Bucureşti  S.A. 
pentru anul 2018, în baza raportului Consi-
liului de Administraţie şi a raportului  audito-
rului financiar. -Aprobarea  repartizării 
profitului net, fixarea dividendului şi apro-
barea termenului de plată a sumelor cuvenite 
ca dividend. -Prezentarea şi aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli, inclusiv a 
planului de investiţii pentru exerciţiul finan-
ciar 2019. -Mandatarea Consiliului de Admi-
nistraţie pentru negocierea remunerării 
directorului general.  -Aprobare privind extin-
derea obiectului de activitate al societății cu 
codul CAEN 4725- Comerț cu amănuntul al 
băuturilor, în magazine specializate. 6.Manda-
tarea unui membru al Consiliului de Adminis-
traţie al asociaţiei să participe şi să voteze 
materialele de la Adunarea Generală  Ordi-
nară şi Adunarea Extraordinară a Acţionarilor 
SC Compania de Librării Bucureşti SA din 
data de 22.04.2019. 7.Diverse. Data celei de a 
doua convocări pentru cazul în care la prima 
convocare nu se îndeplinesc condițiile legale de 
constituire a şedinţei va fi 22.04.2019, orele 8, 

la sediul din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4. 
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei  
Compania de Librării Bucureşti PAS prin  
Preşedinte Seba Marieta Veronica.

LICITAŢII
l Grama Ana - Cabinet de Insolvenţă lichi-
dator la SC Cynthus SRL - dosar 5166/2013 
Tribunalul Braşov anunţă vânzarea prin lici-
taţie a unui teren în suprafaţă de 3.240 mp, 
situat în Râşnov, zona industrială Gării nr. 25. 
Preţul de pornire 6 Euro / mp (conform 
Legii). Licitaţia are loc în zilele de 22; 27; 29 
martie 2019 la ora 15:00. Înscrierea se face 
până la ora 14:00 în aceeaşi zi. 0741/218.168.

l Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, 
str. Republicii, nr. 2, organizează licitaţie 
publică în vederea vânzării terenului intravilan 
situat în oraşul Videle, T35, P1219/4, strada 
Primăverii, judeţul Teleorman, în suprafaţă de 
2000 mp, nr. cadastral 23701. Documentaţia 
pentru participare la licitaţie poate fi achiziţio-
natǎ contra sumei de 30 lei de la sediul Primă-
riei oraşului Videle, compartiment A.D.P.P, 
începând cu data de 22.03.2019, zilnic între 
orele 9:00 - 16:00. Data limită de depunere a 
ofertelor este 16.04.2019, ora 16:00. Locul de 
depunere a ofertelor - sediul Primăriei oraşului 
Videle, tel: 0247453017, fax: 0247453015. 
Deschiderea ofertelor se va face la sediul 
Primăriei oraşului Videle în data de 
17.04.2019, ora 10:00.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL soci-
etate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1. Opel Corsa, nr. înmatriculare DB 
08 SOD, an fabricație 2008, preț pornire lici-
tație - 1.805,00 Euro exclusiv TVA; 2. Renault 
Clio, nr. înmatriculare DB 06 WEL, an fabri-
cație 2007, preț pornire licitație - 2.375,00 
Euro exclusiv TVA; 3. Citroen C5 nr. înmatri-
culare DB 08 EKV, an fabricație 2001, preț 
pornire licitație -1.045,00 Euro exclusiv TVA; 
Autoturismele se vând în mod individual. 4. 
Bunuri mobile de tip mijloce aparținând 
Tehnofarm Valleriana în valoare de 6.872,55 
Euro exclusiv TVA; -Prețul de pornire al lici-
taților pentru autoturisme şi pentru bunurile 
mobile de tip mijloace aparținând Tehnofarm 
Valleriana SRL reprezintă 95% din valoarea 
de piață exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. -Prețul Caietului 
de sarcini pentru autoturisme şi pentru bunu-
rile mobile de tip mijloace este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO76BREL0002001680810100 deschis la 
Libra Internet Bank, cel mai  târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilită pentru licitație, 
a garanției de 10% din prețul de pornire al 
licitației pentru bunurile pentru care se lici-
tează; -achiziționarea cel mai târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilită pentru licitație 
a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat în 
contul lichidatorului judiciar nr. RO 43 INGB 
5514 9999 0051 3726  deschis la ING BANK 
- Sucursala Dorobanți sau în numerar la 
sediul acestuia din Bucureşti str. Buzeşti nr. 
71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. Pentru auto-
vehicule şi pentru bunurile mobile de tip 
mijloace, prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 1.04.2019, ora 15:00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi în data 
de 08.04.2019;  15.04.2019; 22.04.2019; 
06.05.2019 ora 15:00. Toate şedințele de lici-
tație se vor desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 5, 
cam. 502-505, sector 1. Pentru relații supli-
mentare sunați la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l Consiliul Local al comunei Bogaţi, cu 
sediul în comuna Bogaţi, judeţul Argeş, orga-
nizează licitaţie publică pentru concesionarea 
păşunilor situate în extravilanul satelor 
Suseni şi Dumbrava pentru o durată de 10 
ani, în perioada 2019-2029. Păşunea ce se 
concesionează din “pct. Suseni“ are o supra-
faţa de 103 ha şi este compusă din 3 loturi 
astfel : lot 1 cu o suprafaţa de 61 ha; lot 2 cu o 
suprafaţa de 27 ha şi lot 3 cu o suprafaţă de 
15 ha, cu o redevenţă de 60 lei/an/ha, iar 
păşunea din „pct. Dumbrava” are o supra-
faţă  de 70 ha şi este compusă din 3 loturi 
astfel: lot 1 cu o suprafaţă de 58,5 ha; lot 2 cu 
o suprafaţă de 7,0 ha şi lot 3 cu o suprafaţă de 
4,5 ha, având  redevenţa de 60 lei/an/ha, cu 
menţiunea ca redevenţa se va recalcula anual 

în funcţie de preţul pe tona de masă verde si 
inflaţie. Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire, contra sumei de 10 lei, de la 
Compartimentul Agricol. Taxa de participare 
la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de partici-
pare pentru păşune  este de 100 lei; garanţiile 
de participare se depun  în contul conceden-
tului RO14TREZ0515006XXX000039   
deschis la Trezoreria Topoloveni sau la casi-
eria Primăriei. Ofertele cu documentaţia 
solicitată se depun la registratura Primăriei 
Bogaţi, pana în data de 09.04.2019, ora 10.00. 
Fiecare participant poate depune o ofertă 
pentru fiecare lot. Ofertantul se înscrie la 
licitaţie depunând o scrisoare de înaintare, 
însoţită de ofertele în două plicuri sigilate, 
unul exterior si unul interior. Pe plicul exte-
rior se va indica obiectul concesiunii pentru 
care este depusă oferta şi trebuie să conţină 
documentele specificate din caietul de sarcini. 
Plicul interior conţine oferta propriu-zisă, 
constând în formular completat menţionân-
du-se oferta. Asociaţiile patrimoniale ale 
membrilor colectivităţii locale şi membrii 
comunităţii locale, proprietari de animale 
înscrise în RNE, beneficiază de un drept de 
preferinţă, care se exercită la condiţii egale în 
ceea ce priveşte valoarea redevenţei. Licitaţia 
va avea loc pe data de 10.04.2019, ora 13,00, 
în sala mare a Primăriei. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la tel 0248-655003.

l Consiliul Local al Comunei Murighiol, CIF: 
4793979, cu sediul în localitatea Murighiol, str. 
Lacului, nr.8, comuna Murighiol, judeţul 
Tulcea,  te lefon:  0240.545.969,  fax: 
0240.545.971, e-mail: contact@primaria-muri-
ghiol.ro, scoate la licitaţie publică prin concesi-
onare un teren în suprafaţă de 90.124mp, 
situat în T 28, Parcela Nb 205, extravilan, CF 
nr.32124, comuna Murighiol, teren ce aparţine 
domeniului privat de interes local al comunei 
Murighiol, în vederea desfăşurării unor activi-
tăţi de exploatare calcar siderurgic. Durata 
concesiunii este de 10 ani. Persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire pe suport de hârtie 
începând cu data de 22.03.2019. Documentaţia 
de atribuire se poate obţine de la casieria 
Primăriei Comunei Murighiol, din localitatea 
Murighiol, str.Lacului, nr. 8, comuna Muri-
ghiol, jud.Tulcea. Costul documentaţiei este 
de 30Lei, taxa de participare la licitaţie, iar 
garanţia de participare este de 500Lei. Plata se 
va face în numerar la casieria Primăriei 
Comunei Murighiol. Preţul de pornire a licita-
ţiei este în cuantum de 20.000Euro/an, echiva-
lent în lei la cursul zilei şi executarea unor 
lucrări publice de interes local, prin asigurarea 
anuală din partea concedentului, a unei canti-
tăţi de 2.000 tone/an, piatra concasată în mod 
gratuit necesară Consiliului Local Murighiol. 
Data-limită de depunere a ofertelor este de 
18.04.2019, ora 11.00. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor este de 12.04.2019. Adresa 
de depunere a ofertelor este: secretariatul 
Primăriei Comunei Murighiol, din localitatea 
Murighiol, str.Lacului, nr.8, comuna Murighiol, 
jud.Tulcea, cod poştal: 827150. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc la 
data de 19.04.2019, ora 13.00, la sediul Primă-
riei Comunei Murighiol, din localitatea Muri-
ghiol, str.Lacului, nr.8, comuna Murighiol, jud.
Tulcea, e-mail: contact@primaria-murighiol.
ro, tel.0240.545.969, fax: 0240,545,971. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie în vederea 
publicării: 20.03.2019.

l Comuna Sântimbru organizează în data 
de 05.04.2019, ora 13.00, la sediul acesteia 
din localitatea Sântimbru, strada Blajului, 
nr.187, cod: 517675, comuna Sântimbru, 
județul Alba, telefon: 0258.842.101, fax: 
0258.842.133, licitație publică deschisă cu 
strigare pentru vânzarea imobilului 
curți-construcții, în suprafață de 14.919mp, 
ocupat parțial de clădiri şi instalații dezafec-
tate, devastate, înscris în CF nr.73351, cu 
nr.cadastral 73351, proprietar Comuna 
Sântimbru, domeniul privat. Prețul de 
pornire a licitației este de 240.807,14Lei. 
Pasul de strigare la licitație este de 5% din 
prețul de pornire la licitație. Participanții la 
licitație vor depune garanția de participare în 
cuantum de 10% din prețul de pornire la 
licitație. Taxa de participare la licitație este 
de 500Lei. Caietul de sarcini se pune la dispo-
ziția ofertanților contra sumei de 150Lei. 
Documentele de calificare se depun potrivit 
cerințelor din caietul de sarcini cel târziu 
până în data de 05.04.2019, ora 12.00, în plic 
închis, la sediul Primăriei Comunei 
Sântimbru, str.Blajului, nr.187, jud.Alba. 

Documentele licitației şi informații suplimen-
tare se pot obține de la sediul Primăriei 
Comunei Sântimbru.

l DRDP Craiova -SDN Slatina, cu sediul în 
mun.Slatina, str.Piteşti, nr.187, jud.Olt, 
tel.0249.431.253, scoate la licitație publică cu 
strigare, conform HG 841/1995 şi HG 
966/1998, mijloacele fixe cu durata de serviciu 
îndeplinită amortizate integral: Autogreder 
AG180 -preț vânzare 14.400,00Lei. Prețurile 
nu conțin TVA. Taxa de participare la licitație 
este de 50Lei, iar garanția de participare este 
de 10% din valoarea bunului licitat. Licitația 
va avea loc la SDN Slatina, str.Piteşti, nr.187, 
mun.Slatina, jud.Olt, la data de 10.04.2019, 
ora 10.00. În caz de neadjudecare, se va 
repeta licitația pe data de 17.04.2019, ora 
10.00, şi 24.04.2019, ora 10.00. Comisia de 
licitație: Pascu Ionela, Jilavu Georgica, 
Dragoi Nicolae.

l Continental 2000 SPRL vinde prin licitație 
publică în data de 27 martie 2019, ora 10.00, 
bunurile următoarelor societăți comerciale 
aflate în faliment: IL OIL PROREF SRL- 
1.Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 413 
CD1 4025, 2140cmc, an de fabricaţie 2000, 
diesel, nefuncțională- 900.000km: 7.584Lei; 
2.Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 313 
CDI, 2140cmc, an de fabricaţie 2003, diesel, 
900.000km, nefuncțională: 15.003Lei; SMOG 
4X4 SRL- 1.Land Rover Range Rover, an 
fabricație 2008, Diesel, 200kw, culoare 
albastru, funcțională, caroserie cu pete de 
corodare, 406.108km: 21.618Lei; 2.Dacia 
Logan, an fabricație 2008, Diesel, 1461cmc, 
50kw, funcțională, caroserie cu pete de coro-
dare: 299.000km: 5.177Lei; 3.Stoc de 
marfă-accesorii auto: 22.298Lei; MAGO 
TRANSPORT SRL- 1.Teren intravilan situat 
în com.Vâlcele, jud.Covasna, în suprafață de 
65.121mp. Preț 1.79EUR/mp: 116.567Euro; 
2.Fermă situată în loc.Araci, str.După 
Garduri, nr.351, județul Covasna, înscrisă în 
CF nr.23368, nr.cad.23368-C1 a loc.Vâlcele, 
compusă din teren intravilan în suprafață de 
4824mp, atelier depozit combustibil WC 
-235mp, şopron metalic -540mp, adăpost 
animale -873 mp şi sală de muls -282 mp. Preț 
total: 207.385Lei. TRANS KURIER SRL- 
1.Teren de construcție intravilan situat în 
localitatea Arcuş, jud.Covasna- zona 
„folyam” -în suprafață de 5.800mp. Preț: 
262.000Lei; 2.Teren de construcție intravilan 
situat în localitatea Arcuş, jud.Covasna- zona 
„folyam” -în suprafață de 7.600mp PUZ 
-Depozite Vamale Arcuş. Terenurile sunt 
situate lângă depozitele vamale Arcuş, la o 
distanță de cca.250m de DN12, ce leagă 
Sf.Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preț: 
362.000Lei. Şedințele de licitație se vor relua 
săptămânal, în fiecare miercuri, la ora 10.00, 
până la data vânzării. UNIVERSAL 
TEHNOPROIECT SRL- Teren intravilan în 
suprafață de 6000mp situat în loc.Codlea, 
județul Braşov, în apropiere de Mecanica 
Codlea. Terenul are acces auto, iar apă, cana-
lizare, electricitate, gaze se află în apropiere: 
57.400Lei; THOMAS MOBIL IMPEX SRL- 
1.Cherestea de stejar 20mc: 22.800Lei. 2.
Dispozitiv de aplicat adeziv: 215Lei. Maşină 
de şfefuit Heesemann: 6.475Lei. Fierăstrău 
pendular: 431Lei. PHORTOS SECURITY 
SRL- 1.Dacia Solenza, an fabricație 2004, 
Benzină, 1390cmc, 55kw, funcțională, uzură 
caroserie, 129.834km: 1.471Lei; 2.Volkswagen 
Golf, an fabricație 1997, Benzină, 1598cmc, 
55kw, uzură caroserie, funcțională, 
216.842km: 897Lei; ENIMED PRIM SRL- 
Electrocardiograf cu 12 canale BTL 08 LT 
EKG: 4.300Lei; BYPOL CARGO SRL- 
Cauciucuri rulate iarna, diverse marimi şi 
tipuri, 31buc. Preț informativ: 100Lei/buc. 
TIP TRANS SRL- Teren intravilan în supra-
față de 7.357mp situat în loc.Zagon: 
29.590Lei. Licitația se va relua săptămânal, în 
ziua de miercuri, la ora 10.00. PRODUCTIE 
FRUMOASA SRL- Autotractor Roman 
forestier, an fabricație 1980, nefuncțional: 
5.225Lei; Semiremorcă transport forestier: 
2.177Lei; Gater Banzic: 1.524Lei; Fierăstrău 
panglică: 3.483Lei. Continental 2000 SPRL 
oferă spre vânzare prin negociere directă 
bunurile următoarelor societăți comerciale 
af late în faliment: PILATIMPEX SRL- 
Bunuri mobile compuse din: Dacia 1304 RI 
nefuncțională, dezmembrată: 377Lei; fierăs-
trău cu bandă orizontală FBO 600: 490Lei; 
compresor de aer Fortek 850/500: 1.244Lei; 
dispozitiv de ceaprăzuit cu panglică: 377Lei; 
BISH IMP SRL- casă în loc.Hătuica, com.
Catalina, nr.125, județul Covasna, compus 
din bucătărie de vară şi grădină, în suprafață 
totală de 622mp; Utilități: energie electrică, 

rețea telefonie, acces auto-drum asfaltat. La 
prețurile de pornire se adaugă TVA. Vânzările 
vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr.12, 
bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea la 
licitație este obligatorie achiziționarea caie-
tului de sarcini. Garanția de participare la 
licitație/negociere directă este de 10% din 
prețul de pornire. Informații prin e-mail: 
contact@continental2000.ro sau la telefoa-
nele: 0267.311.644, 0728.137.515 şi pe pagina 
de internet: www.continental2000.ro

l 1.Informații generale privind concedentul: 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Turulung, str.Parcului, nr.260, cod poştal: 
447335, județul Satu Mare, cod fiscal: 
3 8 9 6 5 6 9 ,  c o n t  I B A N : 
RO32TREZ24A705000203030X, telefon: 
0 2 6 1 . 8 3 6 . 0 0 1 ,  f a x :  0 2 6 1 . 8 3 6 . 1 0 0 , 
e-mail: primtur@yahoo.com. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii: supra-
fața totală de 29.151mp, ce se află în dome-
niul public al Comunei Turulung, identificat 
cu nr.cadastral 101101 în suprafață de 
21.600mp (luciu de apă) şi nr.cadastral 
101826 în suprafață de 7.551mp (categoria de 
folosință altele). 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: În conformitate cu 
HCL 14/18.05.2018. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: Documentația se ridică 
de la sediul primăriei, pe suport de hârtie de 
la sediul Primăriei Comunei Turulung, în 
baza unei solicitări depuse la Registratură şi 
achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Secretariatul Comunei Turulung, 
str.Parcului, nr.260, județul Satu Mare. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar: Documentația de 
atribuire costă 500Lei, iar suma se achită cash 
la casieria unității. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 18.04.2019, ora 16.00. 
4.Informațiile privind ofertele: Ofertele se 
d e p u n  î n  p l i c  î n  l i m b a  r o m â n ă . 
4.1.Data-limită de depunerea a ofertelor: 
23.04.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Comunei Turulung, str.Parcului, nr.260, 
comuna Turulung, județul Satu Mare. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 
5.Data şi locul la care este programată înce-
perea procerurii de negociere directă: 
24.04.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Turulung, str.Parcului, nr.260, 
județul Satu Mare. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de tel./fax ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Satu 
Mare, str.Mihai Viteazul, nr.8, județul Satu 
Mare,  cod poştal :  447335,  telefon: 
0261.713.650, fax: 0261.713.760, tribuna-
lul-satumare-info@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 20.03.2019.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator cu nr. 24824 
din 11.06.2007, SC Stefan si Compania SRL. 
Il declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire profesională 
a conducătorului auto - transport mărfuri, 
eliberat de ARR Vâlcea, la data de 12.09.2015, 
pe numele Pau Vasile Daniel. Se declară nul.

l Subscrisa Ravago Rom SRL, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul  Bucureşt i ,  cu  numărul 
J40/3046/2002, având Cod Unic de Înregis-
trare 14577891, declar pierdut Certificat 
constatator de la punctul de lucru din Bucu-
reşti, Sector 3, Bd.Unirii, nr.69, bloc G2g-T2, 
etaj 8, ap.22. Îl declar nul.

l Bogdan O. M.- agent Omniasig declar 
pierdute şi nule următoarele DRS: B 258736.

l Tanasiciuc Crina- agent Omniasig declar 
pierdute şi nule următoarele DRS: G 869339.

l Aramescu C. L.- salariat Omniasig declar 
pierdute şi nule următoarele DRS: I 34481.

l Moldovan Viorica- salariat Omniasig 
declar pierdute şi nule următoarele DRS: G 
914053.




