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OFERTE SERVICIU
l Cămin de bătrâni sectorul 2,
angajează bucătăreasă, ajutor
bucătar şi personal curăţenie.
Telefon: 0722.441.267.
l SODEXO ON-SITE
S E RV I C E S A N G A J E A Z Ă
ÎNGRIJITOR CLĂDIRI. SE
OFERĂ: SALARIU ATRACTIV
OFERIT LA TIMP, TICHETE
DE MASĂ, SPOR DE NOAPTE,
SPOR DE WEEKEND, ORE
SUPLIMENTARE PLĂTITE,
TRANSPORT DECONTAT,
PRIMA DE RECOMANDARE
600 RON NET, PRIMA DE
PERFORMANȚĂ 600 RON NET.
0754.093.812.
l Subscrisa SC Ţesătoriile
Reunite SA, cu sediul în Bucureşti, str. Spătaru Preda nr. 5, sect.
5, angajează două muncitoare
necalificate pentru servicii de
curăţenie. Relaţii la tel.
0754333685.
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială ”Elie
Carafoli” INCAS București,
anunță scoaterea la concurs a 10
posturi de ingineri cercetare-dezvoltare. Domenii de expertiză
vizate: Sisteme aeromecanice
(Combustibil, Climatizare,
Comenzi de zbor, Hidraulic),
Avionica și sisteme electrice,
Sistemul de management al acrosajelor, Echipamente avionabile,
Aerostructuri (Rezistență). Informații suplimentare se pot obține la
sediul INCAS București sau prin
telefon la numerele: 0769.054.966
–Camelia Bogateanu,
0729.039.869 –Tudor Bistreanu.
Termen depunere dosare: 10 zile
de la publicarea anunțului.
l UM 02214 București, din
Ministerul Apărării Naționale,
organizează concursuri de
ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post de personal civil
contractual economist grupa II,
studii superioare cu diplomă de
licență în domeniul financiar-contabil și vechime de minim 3 ani și
6 luni în specialitatea studiilor.
Concursurile vor avea loc astfel:
-11.10.2018 (proba scrisă);
-17.10.2018 (proba practică);
-23.10.2018 (interviul), la sediul
UM 02214 București, strada
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5,
București. Data-limită de depunere a dosarelor la sediul UM
02214 București este 03.10.2018,
ora 15.30. Date de contact:

tel.021.410.01.50, interior: 0358,
persoană de contact: Mihai Baciu,
secretar.
l Anunt din data de 19 septembrie: Primăria Municipiului
Dorohoi organizează concurs în
data de 19.10.2018 orele 10.00
proba scrisă și în data de
26.10.2018, interviul pentru
ocuparea unei funcţii publice de
execuție perioadă nedeterminată
de: consilier, clasa I, grad profesional superior - compartimentul
mediu din aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului
Dorohoi principalele cerinţe obligatorii de participare la concurs;
-să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată;
-Studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diploma de licență sau
similar; -Specialitatea studiilor în
domeniul: științele mediului, ingineria mediului; -Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.
Dosarele de înscriere se pot
depune la Compartimentul resurse
umane, în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului. Pentru
relaţii suplimentare vă puteţi
adresa la Compartimentul resurse
umane, din cadrul Primăriei
Municipiului Dorohoi sau la tel.
0231/610133, interior 113.
l Şcoala Gimnazială Specială Sf.
Nicolae cu sediul în Bucureşti str.
Sold. Enache Ion, nr. 31, sector 4,
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G.
nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului: -Infirmieră,
1 normă-post contractual vacant
pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor:
liceale, -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: -Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: -în data de 16.10.2018, ora
9:00, la sediul Şcolii Gimnaziale
Speciale “Sf. Nicolae”. Proba de
interviu: -în data de 17.10.2018,
ora 9:00, la sediul Şcolii Gimnaziale Speciale “Sf. Nicolae”. Data
limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 11.10.2018, la sediul
Şcolii Gimnaziale Speciale “Sf.
Nicolae”. Relaţii suplimentare: la
sediul unităţii sau tel. 0213344708.
l Primaria orasului Popesti Leordeni, cu sediul in orasul Popesti

Leordeni, Piata Sf. Maria, nr.1,
judetul Ilfov organizeaza concurs
de recrutare, pentru ocuparea
functiilor publice vacante de
executie din cadrul Serviciului
Registrul Agricol, dupa cum
urmeaza: -1 post inspector, clasa I,
grad profesional debutant Probele
stabilite pentru concurs sunt:
proba scrisa si interviul. Proba
scrisa se va organiza in data de
23.10.2018, ora 11:00, iar interviul
in data de 25.10.2018, ora 11:00.
Ambele probe se vor sustine la
sediul Primariei orasului Popesti
-Leordeni, jud. Ilfov din Piata Sf.
Maria, nr.1. Cerintele posturilor
scoase la concurs sunt urmatoarele: Conditii generale: -candidatii
trebuie sa indeplineasca conditiile
prevazute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. Conditii specifice pentru
postul de inspector, clasa I, grad
profesional debutant: -candidatii
trebuie sa fi absolvit studii universitare de licenta absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta; -vechimea in specialitatea
studiilor necesare exercitarii
functiei publice de inspector, clasa
I, grad profesional debutant -fara
vechime. Dosarele de inscriere la
concurs se depun in termen de 20
de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al
Romaniei partea a-III-a, respectiv
in perioada 21.09.2018
-10.10.2018, la sediul institutiei
din Piata Sf. Maria, nr.1, Popesti
-Leordeni, jud. Ilfov si trebuie sa
contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 alin.
(1) lit.a) -lit.d), lit.f), lit.g), lit.i) si
lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bibliografia, actele si formularele
necesare pentru dosar se regasesc
pe site-ul institutiei www.ppl.ro.
l Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare
pentru ocuparea funcției publice
de execuție vacante de referent,
clasa a III-a, gradul profesional
principal la Serviciul promovare,
turism și comunicare, Direcția
managementul proiectelor și
relații externe din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Gorj. Concursul se organizează în conformitate cu
prevederile Legii nr. 188/1999
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privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi
ale Hotărârii Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare. 1. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
- proba suplimentară (verificarea
cunoștințelor în domeniul IT nivel mediu): 22 octombrie 2018,
ora 900, la sediul Consiliului
Judeţean Gorj; - proba scrisă: 22
octombrie 2018, ora 1030, la sediul
Consiliului Judeţean Gorj; - interviul: în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susținerii
probei scrise, la sediul Consiliului
Județean Gorj. 2. Condiţii de
participare la concursul de recrutare: Pentru a participa la
concursul de recrutare organizat
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de referent,
clasa a III-a, gradul profesional
principal, candidaţii trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) Condiţii generale
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului: 1. studii
medii liceale absolvite cu diplomă
de bacalaureat; 2. vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice minimum 5 ani; 3. cunoștințe
operare PC - nivel mediu. 3. Dosarele de concurs pot fi depuse la
sediul Consiliului Judeţean Gorj
din str. Victoriei nr. 4, mun.
Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de
20 de zile de la data publicării
anunţului privind organizarea
concursului de recrutare în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, respectiv în perioada
14.09.2018-03.10.2018. 4. Coordonate de contact pentru primirea
dosarelor de concurs: Adresa de
corespondență: Municipiul
Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2,
camera 236; Telefon: 0372531236,
adresă de e-mail: daniela.andrei@
cjgorj.ro. Persoana de contact:
Andrei Daniela, consilier superior
la Compartimentul de management al unităților sanitare
preluate, monitorizare indicatori,
salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.
Documentele necesare la dosarul
de concurs, bibliografia de
concurs, precum și atribuțiile
prevăzute în fișa postului sunt
prezentate în Anexele nr. 1-3 la
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prezentul anunţ. Prezentul anunţ
este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.
ro (secţiunea Avizier virtual Anunțuri de concurs).
l Colegiul Național Andrei
Șaguna, cu sediul în localitatea
Brașov, strada Andrei Șaguna,
nr.1, judeţul Brașov, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: muncitor
întreținere cu atestat fochist: 1
post,
conform
HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.10.2018, ora 09.30;
-Proba interviu în data de
15.10.2018, ora 11.00; -Proba
practică în data de 15.10.2018, ora
12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: liceale; -vechime: minim 1
an; -să dețină atestat fochist.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Colegiului Național
Andrei Șaguna. Relaţii suplimentare la sediul Colegiului Național
Andrei Șaguna, persoană de
contact: Secretariat, telefon/fax:
0268.419.400.
l Grădinița cu Program
Prelungit Nr.4, cu sediul în localitatea Codlea, str.9 Mai, nr.33,
județul Brașov, organizează
concurs pentru ocuparea a 2
posturi contractual vacante de
îngrijitor copii aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată şi completată de HG nr.1027/2014. Denumire posturi: Îngrijitor copii.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: 10
clase; -vechime în activitatea cu
copiii: 1 an. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -Proba
scrisă: data 16.10.2018, ora 10.00,
la sediul instituţiei; -Proba practică: data 18.10.2018, ora 9.30, la
sediul instituţiei; -Proba interviu:
data 18.10.2018, ora 12.00, la
sediul instituţiei. Data-limită până
la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la
afişare, la sediul instituţei. Date
contact: Moldovanu Loredana,
tel.0268.251.769.
l Comuna Blejoi, județul
Prahova, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea unui
post vacant, funcție publică de
execuție, astfel: -1 post inspector,
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clasa I, grad profesional principal
-Compartiment Asistență Socială
și Autoritate Tutelară. Proba
scrisă a concursului va avea loc la
ora 10.00, în ziua de 23.10.2018,
iar proba interviului în data de
25.10.2018, ora 10.00, la sediul
UAT Comuna Blejoi. Condiţii
generale: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, domeniul ştiințe sociale, cu
următoarele specializări: drept,
științe administrative, sociologie,
asistență socială, psihologie;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: minim 5 ani; -cunoștințe
de operare PC dovedite prin
documente care să ateste deținerea competențelor -nivel mediu.
Dosarul de înscriere va cuprinde
documentele prevăzute la art.49
din HG nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun la
sediul UAT Comuna Blejoi, sat
Blejoi, nr.1003 -registratură, în
termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a. Bibliografia
se va afișa pe pagina de internet:
www.primariablejoi.ro și la sediul
Comunei Blejoi, județul Prahova.
Relații suplimentare se pot obține
la sediul Comunei Blejoi și la
secretariatul comisiei, telefon/fax:
0244.410.445, interior: 116,
persoană de contact: Elena Neagu
-inspector RU, e-mail: blejoiprahova@yahoo.com.
l Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, cu sediul în
localitatea Craiova, Str.Tabaci,
Nr.1, Judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante următoare: Posturi vacante: Asistent
medical generalist debutant- 2
posturi pentru Secţia clinică de
gastroenterologie; Asistent
medical licenţiat generalist debutant- 2 posturi pentru Secţia
clinică de gastroenterologie; Asistent medical licenţiat generalist
debutant- 1 post pentru Compartimentul de medicină internăSecţia clinică gastroenterologie;

Asistent medical generalist debutant- 1 post pentru Secția clinică
chirurgie toracică; Fizician
medical debutant- 1 post în cadrul
Laboratorului de radioterapie;
Inginer II (profil tehnic)- 1 post
pentru Serviciul Tehnic și Administrativ– Birou tehnic; Muncitor
calificat III- electrician- 2 posturipentru Formaţia de întreţinere şi
reparare a instalaţiilor şi utilajelor; Muncitor calificat III– instalator sanitar- 2 posturi- pentru
Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;
Muncitor necalificat- 1 postpentru Întreținere spații verzi.
Concursul se va desfăşura astfel:
1.Proba scrisă: în data de
15.10.2018, ora 9.00. 2.Proba
interviu: în data de 17.10.2018,
ora 11.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.
Asistent medical debutant generalist: Absolvent al liceului sanitar
cu durata de 5 ani sau echivalare
de studii Sau Absolvent de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă Sau Absolvent de studii
postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 Sau Absolvent al
învăţământului superior de 3 ani
în specialitate Sau Absolvent al
învăţământului superior (Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală)- licenţă în specialitate; nu
necesită vechime în muncă. 2.
Fizician medical debutant: Absolvent al învăţământului superiordiplomă de licenţă în fizică sau
echivalent, nu necesită vechime în
muncă. 3.Inginer II (profil tehnic):
absolvent al învăţământului superior- diplomă de licenţă (profil
tehnic), minim 6 luni vechime în
specialitate. 4.Muncitor calificat
III (electrician, instalator sanitar):
Diplomă (certificat) de calificare,

categoria de calificare 2, minim 3
ani vechime în meserie. 5.
Muncitor necalificat: școală generală, nu necesită vechime în
muncă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul unităţii din Strada Tabaci,
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul
Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, persoană de
contact: Ec.Ungurenuș Atena
Carmen, telefon: 0251.502.306.
l Școala Gimnazială nr. 1 Glina
cu sediul în comuna Glina, str.
Parcului nr. 1A, județ Ilfov, Cod
Fiscal 29265316, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: -1 post
de Îngrijitor; -1 post de Contabil
cu 0,5 normă. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru
postul de îngrijitor: -studii medii/
generale; -vechime în muncă:
10ani. Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de
contabil: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul
economic; -vechime în muncă: 10
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă :
data 15.10.2018, ora 10:00, la
sediul instituției. Proba practică:
data 15.10.2018, ora 10:00, la
sediul instituției. Proba interviu :
data 17.10.2018, ora 10:00, la
sediul instituției. Data limită până
la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la
afișare, la sediul instituției. Date
contact: tel.: 021.467.11.89.
l Ministerul Economiei organizează concurs de recrutare în data
de 15.10.2018, ora 10:00 (proba
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scrisă), pentru ocuparea pe durată
determinată, în vederea pregătirii,
organizării și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, în perioada 1 ianuarie
2018 –31 august 2019, a unui post
vacant corespunzător funcției
contractuale de execuție de consilier gr. IA din cadrul Direcției
Afaceri Europene și Relații Internaționale, Serviciul Afaceri Europene –Compartimentul Pres RO
2019. Pentru participarea la
concurs și ocuparea postului sunt
necesare: •studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; •cunoştinţe de operare
calculator: Microsoft Office
(Word, Excel), Internet –nivel
mediu; •cunoașterea unei limbi
străine de circulație internațională: engleză –scris/ citit/ vorbit –
nivel mediu; •vechime în
specialitatea studiilor: minim 3
ani. Înscrierea candidaților se
realizează în perioada 21.09
–04.10.2018 la sediul Ministerului
Economiei din Calea Victoriei nr.
152, sector 1, Bucureşti, etaj 4,
camera 418 (în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ). Probele
concursului de recrutare și
anume: selecția dosarelor, proba
scrisă și interviul, vor avea loc la
sediul Ministerului Economiei din
Calea Victoriei nr. 152, sector 1,
Bucureşti. Conform prevederilor
art. 24 alin. (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
proba interviului va avea loc în
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termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise. Informaţii suplimentare se
obţin de pe site-ul (www.
economie.gov.ro/Secțiunea
Carieră), la sediul instituției și la
nr. de tel. 021.20.25.318.
l Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor
Horticole - Horting scoate la
c o n c u r s , c o n f o r m H G n r.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, un post de
cercetător ştiinţifific gradul III, în
cadrul Laboratorului culturi horticole în spaţii protejate, funcţie
contractuală de execuţie,
temporar vacantă, pentru o perioadă de 12 luni, cu timp parţial.
Condiţii specifice necesare în
vederea participării la concurs: -să
fie absolvent al unei instituţii de
învătământ superior de horticultură, specializarea horticultură;
-să fie absolvent cu examen de
licenţă sau de diplomă, cu media
de cel puţin 8; -să deţină gradul
ştiinţific de CS III; -vechime în
funcţie de minim 1 an. Concursul
va cuprinde următoarele etape:
-08.10.2018 rezultatul selecţiei
dosarelor; -09.10.2018 contestaţii
privind rezultatul selecţiei dosarelor; -10.10.2018 afişarea rezultatelor contestaţiilor la selecţia
dosarelor; -22.10.2018 ora 10 proba scrisă; -22.10.2018 ora 12
-interviu; -23.10.2018 afişare
rezultate probă scrisă şi interviu;
-10.2018 contestaţii privind rezultatele la proba scrisă şi interviu;
-25.10.2018 afişarea rezultatelor
finale. Relaţii suplimentare
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privind concursul se pot obţine de
la compartimentul resurse umane,
tel.0214603440 şi accesând
pagina oficială. Dosarele de
înscriere se depun la sediul
ICDIMPH -HORTING -secretariatul instituţiei, str.Drumul Gilăului, nr.5N, sector 4, Bucureşti.
l Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant
de personal civil contractual: -1
post vacant de execuţie „Psiholog
stagiar”(studii superioare universitare de licenţă în specialitatea
psihologie), în compartimentul
medicina muncii şi psihologie
clinică; -atestat de liberă practică
în specialitatea psihologie clinică,
treapta de specializare practicant,
forma de atestare supervizare;
-vechime: fără vechime în specialitatea studiilor superioare universitare absolvite; -proba scrisă:
15.10.2018 ora 10.00; -interviul:
19.10.2018, ora 10.00; -data limită
de depunere a dosarelor :
05.10.2018 ora 15.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se va face la sediul U.M.
02439 Bucureşti, strada Institutul
Medico -Militar nr. 3- 5, sector 1,
Bucureşti, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0213196006 interior 130.
l Şcoala Gimnazială Luceafărul
cu sediul în: localitatea Bucureşti,

strada Doina, nr. 1, sect. 5, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr.
1027/2014. Denumirea postului:
BIBLIOTECAR: Condiţii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor: superioare
specifice postului, cu curs de bilioteconomie; - vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: nu se solicită. Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: data 16
octombrie 2018, ora 9.00, la
sediul instituţiei. Proba practică:
data 16 octombrie 2018, ora
11.00, la sediul instituţiei. Proba
interviu: data 16 octombrie 2018,
ora 12.00, la sediul instituţiei.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de
08.10.2018, la sediul instituţiei.
Date contact: Str. Doina, Nr. 1,
Sect. 5, Bucureşti, e-mail: scoala_
nr_130@yahoo.com; tel:
021.423.04.80.

CITAȚII
l Numita Sersea Raluca Silvia cu
ultimul domiciliu in Valenii de
Munte este citata la Judecatoria
Valenii de Munte in data de
0 8 . 1 0 . 2 0 1 8 i n d o s a r u l n r.
1229/331/2017 in calitate de
parata, avand ca obiect „divort”
in proces cu Sersea Florin.

l Numitul Panduru Petrica
Stefanel, cu ultimul domiciliu
cunoscut in sat Avantu, comuna
Romanesti, jud.Iasi, este chemat
in judecata, in calitate de parat,la
Judecatoria Iasi, strada Anastasie
Panu, nr. 25, et,2, camera 6,
complet c02M, in data de 04
Octombrie 2018, ora 8,30, in
proces cu Panduru Natalia, d.
7687/245/2018, avand ca obiect
divort cu minori, exercitarea autoritatii parintesti, stabilire domiciliu minor, pensie de intretinere.
l Numita Iancu Silvia, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Reviga, str. Lăutarilor, nr. 7, jud.
Ialomița, este citată la Judecătoria Slobozia pe data de luni, 05
Noiembrie 2018, ora 0830,
Complet 3, camera Sala 1 Penal,
în calitate de pârât în dosarul
1733/312/2018 ce are ca obiect
înlocuire amendă cu muncă în
folosul comunității - amenzi
contravenționale în cuantum de
7.660 lei.
l Numitul Dima Daniel Victor,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Reviga, sat Rovine, str.
Cuza Vodă, nr. 48, jud. Ialomița,
este citat la Judecătoria Slobozia
pe data de luni, 05 Noiembrie
2018, ora 0830, Complet 3,
camera Sala 1 Penal, în calitate de
pârât în dosarul 45/312/2018 ce
are ca obiect înlocuire amendă cu
muncă în folosul comunității amenzi contravenționale în
cuantum de 17.650 lei.
l Ticulescu (fostă Mureșeanu)
Rodica este citată în calitate de
pârâtă în dosarul civil
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nr.799/254/2016 la Judecătoria
Mangalia în data de 24.10.2018
pentru dezbatere succesiune
defunct Mureșeanu Nicolae și
Mureșeanu Dorica, ieșire din indiviziune, reclamantă Dumitru Mia.
l Pârâtul Mâţă Vasile, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Viltoteşti, comuna Viişoara, judeţul
Vaslui, este citat şi chemat
personal la interogatoriu la Judecătoria Bârlad pentru termenul de
judecată din data de 13.11.2018,
ora 08.30, în proces cu reclamantul Mâţă Ioan, dosar nr.
2686/189/2018, având ca obiect
partaj succesoral -constatare calitate unic moştenitor.
l Numita Alexandrescu Manuela,domiciliată în oraș Navodari,
bloc GSP, jud.Constanța, este
citată în calitate de pârât, pentru
a se prezenta în ziua de
25.09.2018, ora 09.00, la Judecătoria Hîrlău, în dosarul
1889/239/2017, având obiect
Acțiune în constatare.
l Sentinţa civilă nr.1796/2017 a
Judecătoriei Iaşi (dosar
nr.11994/245/2015): Admite în
parte acţiunea formulată de reclamanta Păltinel Eugenia, cu sediul
procedural ales la Cabinet de
Avocat Roxana Chiperi, din Iaşi,
str.Gr.Ureche, nr.3, în contradictoriu cu pârâtul Lică Romică, cu
domiciliul în sat Dorobanţi, com.
Aroneanu, jud.Iaşi. Constată că
părţile au dobândit anterior căsătoriei în cotă de 1/2 părţi indivize
imobilul situat în intravilan sat
Dorobanţi, com.Aroneanu, în
suprafaţă de 250mp având nr.

III
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cadastral al corpului de proprietate 1352/2, în valoare de circulaţie de 12.268Lei, potrivit
raportului de expertiză efectuat în
cauză de dl.exp.Vasile Grecu.
Constată că părţile, în timpul
căsătoriei, au avut o contribuţie
legală la edificarea construcţiei cu
o valoare de circulaţie de
33.681Lei, la data separării în
fapt, potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză de dl.exp.
Vasile Grecu. Constată că
valoarea de circulaţie actuală a
imobilului casă este de 151.674Lei.
Dispune sistarea stării de indiviziune astfel: -Atribuie reclamantei
în natură imobilul situat în intravilan sat Dorobanţi, com.
Aroneanu, în suprafaţă de 250mp,
având nr. cadastral al corpului de
proprietate 1352/2, în valoare de
c irc u la ţie d e 1 2 .2 6 8Lei şi
construcţia edificată pe acest
teren. Obligă reclamanta pârâtă la
plata unei sulte de 22.974,4Lei în
favoarea pârâtului-reclamant. Dă
în debit reclamanta pentru diferenţa de onorariu datorată dlui.
exp.Vasile Grecu, în cuantum de
700Lei. Obligă pârâtul-reclamant
la plata către reclamanta pârâtă a
sumei de 5.698Lei reprezentând
parte din cheltuielile de judecată
ocazionate de acest proces (taxa
de timbru, onorariu avocaţial,
onorariu expert achitat de reclamantă), proporţional cu cota reţinută. Cu drept de apel în termen
de 30 de zile de la comunicare,
calea de atac urmând a se depune
la Judecătoria Iaşi. Pronunţată în
şedinţă publică, azi, 15.02.2017.
l Se citează numita Chira Elena,
în calitate de pârâtă, în proces
având ca obiect divort, cu reclamantul Chira Ion, în data de
19.10.2018, orele 9.00, în dosar nr.
4001/318/2018.
l SC Victoria SRL, cu ultimul
domiciliu în Rm. Vâlcea, este
chemat în această instanță, Sala 2,
Complet civ. 13, în data de
19.10.2018, ora 09:00, în calitate de
Pârât, în proces cu Oneață Costel,
în calitate de Reclamant, obiectul
dosarului - obligație de a face. În
caz de neprezentare a părților, se
va putea trimite un inscris, judecata urmand a se va face în lipsă.
Prin inmanarea citatiei, sub
semnatura de primire, personal ori
prin reprezentant legal sau
conventional, pentru un termen de
judecata, cel citat este prezumat ca
are in cunostiinta si termenele de
judecata ulterioare aceluia pentru
care citatia i-a fost inmanata.
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l Romania Bucharest Tribunal,
6th Section for Civil Matters,
Bucharest, 319L Splaiul Independentei, 3 SEMA Parc Office, Building B, District 6, Postal code
060044;
Case file No. 43840/3/2010,
16.10.2018; Full name of the
subpoenaed party: DASAB
Airlines LTD. Domicile or place of
residence of the subpoenaed
party: Plot 983 Ahmadu Bellow
Way, OPP Legislative Quarters,
APO-ABUJA, State: Nigeria. We
hereby inform you that you are
invited to appear before this court
of law on 16.10.2018, Panel 22
-Court of first instance, Room
E30, at 09:00, as defendant in the
trial the with the plaintiff SC
Romaero SA.
l Romania Bucharest Tribunal,
6th Section for Civil Matters,
Bucharest, 319L Splaiul Independentei, 3 SEMA Parc Office, Building B, District 6, Postal code
060044;
Case file No. 43840/3/2010,
16.10.2018; Full name of the
subpoenaed party: DASAB
Airlines LTD. Domicile or place of
residence of the subpoenaed
party: Ahmadu Bellow Way,
Legislative Quarters,
APO-ABUJA; State: Nigeria. We
hereby inform you that you are
invited to appear before this court
of law on 16.10.2018, Panel 22
-Court of first instance, Room
E30, at 09:00, as defendant in the
trial the with the plaintiff SC
Romaero SA.
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida,
Bavla Ida, toți cu domiciliul necunoscut, sunt citați pe data de
15.10.2018 la Judecătoria Turda,
în dos. 455/328/2015, în calitate de
pârâți.

DIVERSE
l SC IRI FOREST ASSETS
SRL, anunţă publicul interesat
asupra deciziei Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Buzău de încadrare fără evaluare de mediu şi
fără evaluare adecvată a planului
„Amenajament Silvic UP I
Nehoiu” amplasat în comuna
Gura Teghii, jud. Buzau. Motivele
care au stat la baza luării acestei
decizii au fost: în conformitate cu
HG nr. 1076/2004, art. 11 şi luând
în considerare criteriile pentru
determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa
1 a aceluiaşi act normativ, planul
nu ridică probleme din punct de

vedere al protecţiei mediului şi nu
prezintă efecte probabile asupra
zonei, amenajamentul nu va avea
un impact semnificativ asupra
sitului ROSCI0190 Penteleu.
Observaţiile publicului se vor
primi în scris la sediul APM
Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în
termen de 10 zile calendaristice de
la data publicării anunţului.
l Comuna Schitu, reprezentată
prin Lunganu Marian, în calitate
de Primar, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „Înfiinţare
sistem de apă şi apă uzată în satele
Greci şi Lisa, Comuna Schitu,
Judeţul Olt”, propus a fi amplasat
în satele Greci şi Lisa, comuna
Schitu. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenţiei Regionale
pentru Protecţia Mediului Olt, str.
Ion Moroşanu, nr.2, municipiul
Slatina, şi la sediul Primăriei
Comunei Schitu, str.Moşteni,
nr.42, sat Moşteni, Comuna
Schitu, de luni-joi, între orele 8.0016.30, şi vineri, între orele 8.0014.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
Regionale pentru Protecţia
Mediului Olt, str.Ion Moroşanu,
nr.3, municipiul Slatina, precum şi
la următoarea adresă de internet:
http://apmot.anpm.ro.
l Primăriei Comunei Schitu,
Comuna Schitu, str.Moşteni, nr.42,
judeţul Olt, tel.0249.482.502, tel./

fax: 0249.482.302, e-mail: primariaschitu@yahoo.com. OCPI Olt
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.27, 34, 10,
11, 32, 29, 30, 31, 22, pe o perioadă
de 60 de zile calendaristice,
conform art.14, alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
Imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare. Data de început a
afişării: 01.10.2018. Data de sfârşit
a afişării: 29.11.2018. Adresa
locului afişării publice: str.Moşteni,
nr.42, Comuna Schitu, judeţul Olt.
Repere pentru identificarea locaţiei: în apropierea Farmaciei
Sistem Farm, Cabinetelor medicale. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei
Comunei Schitu, str.Moşteni,
nr.42, Comuna Schitu, judeţul Olt,
în termen de 60 de zile de la data
afişării şi sunt însoţite de documente doveditoare. Alte indicaţii
utile pentru cei interesaţi: toţi
proprietarii şi posesorii de imobile
din UAT Schitu să participe la
verificarea documentelor tehnice
publicate la sediul primăriei.
Informaţii privind Programul
naţional de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obţine
pe site-ul ANCPI, la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/.
l Briother Mxps SRL anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia
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Mediului Ilfov pentru proiectul
„Construire hală cu destinaţia de
depozit de materiale de
construcţii” propus a fi amplasat
în T41, Parcela A348/1/10, Lot 1,
comuna Ştefăneştii de Jos, jud.
Ilfov. Nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi
evaluării adecvate. 1.Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov,
din Bucureşti, str.Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, în zilele de
luni până joi, între orele 9.0013.00, precum şi la următoarea
a d r e s ă d e i n t e r n e t : w w w.
apm-ilfov.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ, până
la data de 26.09.2018.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare. Denumirea
titularului IVAN TITUS, titular
al proiectului CONSTRUIRE
STATIE GPL, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Ilfov în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul
CONSTRUIRE STATIE GPL,
propus a fi amplasat în comuna
Ciorogârla, str. 1 Mai nr.106, sat
Dârvari, judeţ Ilfov. NU SE
SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
ŞI EVALUĂRII ADECVATE.
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Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov
din Bucureşti, str. Aleea Lacul
Morii nr. 1, sector 6, în zilele de
luni până joi, între orele 9 -13,
precum şi la următoarea adresă
de internet www.apm-ilfov.ro în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la
data de 25.09.2018.
l SC MAX City SRL cu sediul în
str. Mihail Georgescu, nr.25,
camera 2, sector 2, Bucureşti,
î n r e g i s t r a t ă
l a
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I.
nr. 36786260 informează pe cei
interesaţi că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizaţiei de
mediu pentru activitatea Restaurant ,,La Ciurucuri,,, Desfăşurată
în Str. Walter Maracineanu,
nr.1-3, sector 1, Bucureşti. Informaţiile se pot solicita la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bucureşti 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
şi la sediul A.P.M. Bucureşti în
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.
l UNITATEA administrativ-teritorială Terpezița, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 6, 9, 10
începând cu data de 26.09.2018,
pe o perioadă de 60 de zile, la
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sediul Comunei Terpezița,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Subscrisa SP EVRIKA
INSOLVENCY IPURL reprezentată prin asociat coordonator
LISCAN AUREL, în calitate de
lichidator judiciar al TEOCOM
PROFECIONAL TURISM SRL
desemnat prin Hotararea nr. 4851
din data de 18.09.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII -a Civilă, în dosar nr.
27463/3/2018, notificã deschiderea falimentului prin procedură simplificată prevazută de
Legea nr. 85/2014 împotriva
TEOCOM PROFECIONAL
TURISM SRL, cu sediul social în
Bucureşti Sectorul 2, Şos.
ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 236,
Bloc 59 B1, Scara A, Etaj 3, Ap.
9, CUI 26128179, nr. de ordine în
registrul comerţului
J40/7315/2011. Persoanele fizice
şi juridice care înregistrează un
drept de creanţă împotriva
Teocom Profecional Turism Srl
vor formula declaraţie de creanţă
care va fi inregistrată la grefa
Tribunalul Bucureşti - Secţia a
VII-a Civilă, cu referire la
dosarul nr. 27463/3/2018, în
urmatoarele condiţii: a) termenul
limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor în
tabelul creanţelor 02.11.2018; b)
termenul limita pentru verificarea
creanţelor, intocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor 12.11.2018; c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la
07.12.2018; d) data primei şedinţe
a adunarii generale a creditorilor
16.11.2018, ora 14.00; e) adunarea
generală a asociaţilor Teocom
Profecional Turism Srl la data de
01.10.2018, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.

ACHIZIȚII PUBLICE
l Compania Municipală
Iluminat Public București SA, cu
sediul în București, sector 1, str.
Aristide Demetriade, nr.2, etaj 3,
organizează Licitație Deschisă
pentru contractul de achiziție
Produse Iluminat Festiv cu tehnologie LED. Documentele necesare
se regăsesc pe site-ul companiei
„cmipb.ro” Secțiunea Achiziții.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Conducere FITT
convoacă Adunarea Generală la
întrunire în sesiune extraordinară,
prima convocare, marţi,
25.09.2018, ora 18.00, la Casa
Tineretului, str. Arieș, nr.19, Timișoara, în sala 003-004. În caz de
neîndeplinire a cvorumului
necesar, ședința va fi convocată a
doua oară în data de 01.10.2018
(aceeași oră și locație).
l S.C. Universalcoop S.R.L. Str.
Serg. Nuţu Ion nr. 8-12, sector 5,
Bucureşti, Tel. 0745.11.90.72; Fax
021.310.63.51, Nr. Reg. Com.
J40/5336/1991, C.U.I. RO404793.
Capital social: 661.410 Lei.
Convocator. Consiliul de Administraţie al S.C. Universalcoop
S.R.L., în temeiul prevederilor
Actului Constitutiv Actualizat şi a
prevederilor Legii 31/1990 republicată, la solicitarea asociatului
Dursun Altînîșîk, convoacă la
sediul societăţii din Str. serg. Nuţu
Ion nr. 8 -12, sector 5, Bucureşti,
Adunarea Generală a Asociaţilor
pe data de 8 Octombrie 2018 ora
13:00 cu următoarea ordine de zi:
Aprobarea ipotecării bunurilor
S.C. Universal Royal Invest
S.R.L., la care S.C. Universalcoop
S.R.L. este unic Asociat, pentru
garantarea unui credit ce urmează
a fi obținut de SC 4D TIMBER
TRADING CO SRL de la
Garanti Bank SA România
-Agenția Unirii. Creditul mai sus
menționat va fi garantat de S.C.
Universal Royal Invest SRL prin
instituirea unei ipoteci imobiliare
de rang 2, constituită asupra
imobilului situat în Municipiul

București, Str. Serg. Nuțu Ion, Nr.
8-10, Sectorul 5, compus din teren
intravilan înregistrat cu numărul
cadastral 226969 şi construcțiile
edificate pe acesta, având numerele cadastrale 226969- C1,
226969- C2, 226969- C3, 226969C4, 226969- C5, 226969- C6,
226969- C7, 226969- C8, 226969C9, 226969- C10, 226969- C11 si
226969- C12, intabulat în Cartea
Funciară nr. 226969 a Municipiului Bucureşti, Sectorul 5. În
cazul neîntrunirii cvorumului
pentru prima convocare, a doua
convocare AGA va avea loc pe
data de 9 Octombrie 2018 ora
13:00 la sediul societăţii din Str.
Serg. Nuţu Ion nr. 8-12, sector 5,
Bucureşti cu aceeaşi ordine de zi,
fără altă notificare a asociaţilor.
Administratori, Hanganu A.
Eugen -Cristian, Oros Iuliana
Cristina.
l Convocare: Consiliul de Administraţie al societăţii IMSAT SA,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu
Maniu nr.7, corp B, etaj 3, sector
6, având nr. de înregistrare la
ORC– J40/1015/1991, CUI:
1571536, convoacă la sediul sau
adunarea generală extraordinară
a acţionarilor la data de
25.10.2018, ora 11, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
15.10.2018, cu următoarea ordine
de zi: 1. Mandatarea administratorilor societăţii să întocmească,
să semneze şi să publice Proiectul
de fuziune a societăţii cu societatea Kalteco Invest SRL,
persoană juridică română, cu
sediul în Constanţa, Bd. 1 Mai nr.
46, jud. Constanţa, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Constanţa
sub nr. J13/4861/1994, având
C.U.I. RO 6739984, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin.
(1), lit. a) şi următoarele din Legea
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4.
Desemnarea Doamnei Ligia
Ionescu– Director General– să
semneze orice document emis de
societate în vederea realizării
procedurii de fuziune cu societatea Kalteco Invest SRL. 5. Se
împuterniceşte Doamna Ligia
Ionescu– Director General– în
vederea ducerii la îndeplinire a
hotărârii convocată prin prezenta.
În cazul în care cvorumul necesar
nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Gererală Extraordinară a Acţionarilor se va ţine la
data de 26.10.2018, ora 11, în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
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Documentele şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a
adunării, precum şi formularele
de procură specială pot fi obţinute
de la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la tel: 021/316.66.00/274.
Acţionarii pot participa la adunările generale personal sau prin
reprezentanţi, în baza unei
procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura specială în
original se depune la sediul societăţii conform legii. Acţionarii pot
vota prin corespondenţă prin
utilizarea „Buletinului de vot prin
corespondenţă” care poate fi
obţinut de la sediul societăţii.
Buletinul de vot prin corespondenţă trebuie transmis la sediul
societăţii până cel târziu în data
de 15.10.2018. Director General,
Ligia Ionescu Conform Delegaţie
din data de 18.09.2018.
l Convocator din 19.09.2018 al
Adunării Generale Ordinară a
acţionarilor SC AGROMEC
Popeşti Leordeni SA pentru data
de 23.10.2018, ora 10,00: Turcoi
Luminita, în calitate de administrator unic al SC AGROMEC
Popeşti Leordeni SA, cu sediul în
Popeşti Leordeni, str. Pârâul Rece,
nr.3, judeţ Ilfov, în conformitate
cu Legea nr.31/1990, republicată şi
modificată, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor
pentru data de 23.10.2018, ora
10,00, la sediul societăţii, pentru
toţi acţionarii înscrişi la data de
referinţă în Registrul Acţionarilor
asigurat de Depozitarul Central,
la sfârşitul zilei de 21.09.2018, cu
următoarea ordine de zi: 1.
Confirmarea şi prelungirea
mandatului cenzorilor societăţii
pentru încă un mandat de 3 ani
până la data de 25.07.2020. 2.
Înlocuirea cenzorului supleant
Bambu Elena Mirabela care a
devenit incompatibilă cu această
funcţie, cu un alt cenzor ce
urmează a fi propus şi ales în
cadrul Adunării. 3. Împuternicirea d-rei Turcoi Luminita, administratorul unic al societăţii să
ducă la îndeplinire hotărârea; 4.
Diverse. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data
menţionată, Adunarea Generală
Ordinară, se va ţine la data de
24.10.2018, ora 10,00, în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi, inclusiv
documentele cadastrale ale imobilului se pot consulta la sediul
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societăţii, ora 14.00 în zilele lucrătoare începând cu data convocării
şi până la ţinerea Adunării Generale Ordinare. Formularele de
procuri speciale se pot obţine de la
sediul societăţii. Persoana de
contact Secretar A.G.O.A. pentru
informaţii suplimentare la tel.
0744.377.054.
l Convocator din 19.09.2018 al
Adunării Generale Extraordinară
a acţionarilor SC AGROMEC
Popeşti Leordeni SA pentru data
de 23.10.2018, ora 12,00: Turcoi
Luminita, în calitate de administrator unic al SC AGROMEC
Popeşti Leordeni SA, cu sediul în
Popeşti Leordeni, str. Pârâul Rece,
nr.3, judeţ Ilfov, în conformitate
cu Legea nr.31/1990, republicată şi
modificată, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a acţionarilor pentru data de 23.10.2018,
ora 12,00, la sediul societăţii,
pentru toţi acţionarii înscrişi la
data de referinţă în Registrul
Acţionarilor asigurat de Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de
21.09.2018, cu următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea vânzării următoarelor active: -imobilul teren
intravilan în suprafată de 7.992,10
mp, având număr cadastral
101234, înscrisă în Cartea
Funciară 101234 UAT Popeşti
Leordeni situat în loc. Popeşti
Leordeni, Str. Lt. Maj. Aviator
Tanase Banciu, (fosta şos. Olteniţei, nr.204), judeţ Ilfov; 2. Împuternicirea d-rei Turcoi Luminita,
administratorul unic al societăţii
să ducă la îndeplinire Hotărârea
Adunării Generale, precum şi să
încheie actele autentice de
vânzare- cumpărare a imobilului
arătat mai sus; 3. Diverse. În
cazul în care cvorumul necesar nu
se va întruni la data menţionată,
Adunarea Generală Extraordinară, se va ţine la data de
24.10.2018, ora 12,00, în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi, inclusiv
documentele cadastrale ale imobilului se pot consulta la sediul
societăţii, ora 14.00 în zilele lucrătoare începând cu data convocării
şi până la ţinerea Adunării Generale Extraordinare. Formularele
de procuri speciale se pot obţine
de la sediul societăţii. Persoana de
contact Secretar A.G.E.A. pentru
informaţii suplimentare la tel.
0744.377.054.
l Convocare- Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
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Societăţii Prospectiuni S.A. –în
reorganizare: Subscrisa EURO
INSOL SPRL, cu sediul ales
pentru comunicare în București,
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 București, strada Caransebeș, nr.1, sector 1, tel:
021.319.66.60, fax: 021.319.66.56
(ˮSocietateaˮ) desemnat în data
de 05.04.2016 în dosarul
nr.12297/3/2016 af lat pe rolul
Tribunalului București, Secția a
VII-a Civilă, În temeiul Legii nr.
85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017
privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni 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
Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii Prospectiuni S.A.
pentru data de 22.10.2018 ora
11.00 la sediul Societăţii din
Bucureşti, Strada Caransebeş nr.
1, sector 1. Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor va
avea ca ordine de zi următoarele:
1. Aprobarea desfiinţării punctului de lucru din Bucureşti,
sector 1, strada Navigaţiei, nr. 2A
(imobil vândut) şi radierea acestuia din evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti. 2.
Aprobarea datei de 21.11.2018 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 şi operaţiuni de piaţă şi a datei de
20.11.2018 ca ex-date calculată în
conformitate cu definiţia dată de
prevederile art. 2 lit. l din Regulamentul CNVM nr. 5/2018. 3.
Aprobarea împuternicirii dlui
Petrișor Nicolae, Administrator
special, cu aducerea la îndeplinire
a prezentei hotărâri AGEA
precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea
acesteia la ASF, BVB, Oficiul

Registrului Comerțului București,
semnarea Actului Constitutiv
actualizat și a altor documente
necesare la notariat. Aprobarea
dreptului Administratorului
Special de a delega toate sau o
parte din puterile conferite mai
sus oricărei persoane competente
pentru a îndeplini acest mandat.
În cazul în care nu se întruneşte
cvorumul legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii Prospectiuni S.A. va
avea loc în data în data de
23.10.2018 în acelaşi loc, la
aceleași ore, cu aceeași ordine de
zi și cu aceeași dată de referinţă.
Capitalul social al PROSPECȚIUNI SA este format din
718.048.725 acțiuni nominative,
dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune
deținută dând dreptul la un vot în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Participă
acţionarii înscrişi în registrul de
evidenţă al acţionarilor la data de
05.10.2018, 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 Extraordinară cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală şi 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
Extraordinare, însoţite de copiile
actelor de identitate (buletin/
carte de identitate în cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul
persoanelor juridice), ale acţionarilor, pot fi depuse la sediul societăţii din Bucureşti, str. Caransebeş
nr. 1, 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 şi cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ DIN DATA
DE 22/23.10.2018. Fiecare acţionar poate depune întrebări în
scris privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, însoţite de
copia actului de identitate valabil
(buletin/carte de identitate în
cazul persoanelor fizice, respectiv
certificat de înregistrare în cazul

persoanelor juridice), la sediul
Societăţii din Bucureşti, str.
Caransebeş nr. 1, sector 1, până la
data de 15.10.2018, în plic închis,
cu menţiunea scrisă în clar şi cu
majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ DIN DATA
DE 22/23.10.2018. Accesul acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, în
locul în care se desfăşoară
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 şi 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.prospectiuni.ro,
secţiunea Investitori/AGA începând cu data de 21.09.2018.
Împuternicirea generală se poate
acorda de către acţionarul
emitent, în condiţiile Legii
24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni 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 08.10.2018. Acţionarii
persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală,
precum şi acţionarii persoane
juridice, vor depune până la data
de 19.10.2018, 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, urmând a se menționa
despre aceasta în procesul- verbal
al adunării generale. 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 Acţionarilor, prin utilizarea
formularului de buletin de vot
pentru votul prin corespondenţă
(„Buletinul de vot”). Buletinul de
vot poate fi obţinut începând cu
data de 21.09.2018 de la Registratura Societăţii şi de pe website-ul
Societăţii (www.prospectiuni.ro).

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
În cazul votului prin corespondenţă, Buletinele de vot, completate şi 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 19.10.2018, în plic
închis, cu menţiunea scrisă în clar
şi cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ DIN DATA
DE 22/23.10.2018. Buletinele de
vot care nu sunt primite la Registratura Societăţii până la data
mai sus menţionată nu vor fi luate
în calcul pentru determinarea
cvorumului şi majorităţii în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. La completarea votului prin corespondență
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 08.10.2018. Sub
sancţiunea neluării în considerare
a voturilor exprimate 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 paşaport în termen
de valabilitate; -un specimen de
semnătură legalizat/ certificat de
un notar public sau de un organism 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. paşaport în termen
de valabilitate şi specimen de
semnătură care să îndeplinească
toate condiţiile de mai sus pentru
reprezentantul legal al acţionarului persoană fizică, precum şi
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 şi/sau motivul pentru care
acestuia i-a fost desemnat un
reprezentant legal). În cazul acţionarilor persoane juridice: -copie
C.I./B.I. sau paşaport în termen
de valabilitate pentru reprezentantul legal al acţionaruluipersoană juridică; -un specimen
de semnătură pentru reprezentantul legal al acţionarului, legalizat/ certificat de un notar sau de
un alt organism cu competenţe de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
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
formularul de vot prin corespondenţă în numele acţionaruluipersoană juridică (poate fi un
certificat emis de Registrul
Comerţului sau de orice alt organism similar). Documentele,
materialele informative şi proiectele de hotărâri în legătură cu
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot fi consultate de acţionari la sediul
societăţii, în zilele lucrătoare,
începând cu data de 21.09.2018.
Pentru a se asigura condiţii bune
de desfăşurare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Prospecțiuni S.A., rugăm ca acţionarii să-şi anunţe din timp
intenţia de a participa la şedinţă,
la telefon numărul 021319.66 60/
int. 2104 sau prin fax la numărul
021.319.66.56, până cel târziu în
data de 19.10.2018. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
Biroul Juridic/Relaţii Investitori,
la numărul de telefon menţionat
mai sus şi pe website-ul societăţii
(www.prospectiuni.ro). Administrator judiciar, EURO INSOL
SPRL Prin Practician Coordonator Adrian Munteanu Lazar.

LICITAȚII
l SC Rovit SA, societate aflata in
reorganizare judiciara, prin administrator judiciar anunta
vanzarea la licitatie urmatorului
activ aflat in patrimoniul debitoarei, respectiv Spațiului comercial Incinta „Magazin Vinuri”
Valea Calugărească, situat in
com. Valea Calugărească, jud.
Prahova, in suprafata de 72 mp,
P+1E, in incinta gradinitei de
copii, la pretul de 92400 lei fara
TVA. Constructia nu este intabulata in Cartea funciara, fiind
edificata pe un teren care nu este
proprietatea SC Rovit SA. Daca
cumparatorul este o societate
neplatitoare de TVA, va opera
taxarea inversa, iar pretul nu va fi
purtator de TVA. Licitatia publica
are loc in baza hotararilor
Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013 si
27.07.2017 si a regulamentului de
participare la licitatie. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data de:
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27.09.2018, 02.10.2018,
04.10.2018, 09.10.2018,
11.10.2018, 16.10.2018,
18.10.2018, 23.10.2018,
25.10.2018, 30.10.2018,
01.11.2018, 06.11.2018,
08.11.2018, 13.11.2018,
15.11.2018, 20.11.2018,
22.11.2018, 27.11.2018,
29.11.2018, 10.12.2018, orele
12.00, la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab
7B. Vanzarea se face conform
caietului de sarcini intocmit de
administratorul judiciar in
cuantum de 500 lei + TVA. Relatii
la telefon 0344104525.
l SC Rovit SA, societate aflata
in reorganizare judiciara, prin
administrator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a unor
bunuri aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca urmatoarele
bunuri, respectiv Ferma 1 compusa din: construcţii,
depozit, casa de locuit, depozit,
sopron tractoare, casa de locuit,
baraca metalica, rampa spalat
masini, fosa septica, put şi teren
aferent situata in Boldesti-Scaieni, str. Viilor, nr. 44, jud.
Prahova, la pretul de 276.450 lei;
Ferma 1 - C7 (demisol) compusa
din: construcţie cantina - demisol
şi teren aferent, situata in
Boldesti-Scaieni, str. Viilor, nr. 44,
jud. Prahova, la pretul de 36.200
lei; Ferma 8 - compusa din:
constructii dormitor, atelier
mecanic, remiza, 2 magazii şi
teren aferent lot 1 - 5.599 mp,
teren aferent lot 1 - 341 mp,
situata in loc. Valea Calugaresca,
sat Valea Larga, jud. Prahova, la
pretul de 101.600 lei; Clădire
baracă C1 (Hagi Anton) şi teren
aferent in suprafata 1509 mp
situata in Boldesti-Scaieni, jud.
Prahova la pretul de 50.800 lei;
Ferma 5 - compusa din:
constructii cantina, sopron,
depozit, anexa atelier mecanic,
bloc locuinte, rezervor poliester,
30 t, şi teren aferent 3295 mp,
situata in Bucov, sat Chitorani,
zona Valea Orlei, jud. Prahova
428.550 lei; Teren intravilan in
suprafata de 483 mp situat in
com. Bucov, sat Valea Orlei, jud.
Prahova, la pretul de 15.450 lei,
Ferma 9 - compusa din:
constructii, Sopron Cizelat
(Depozit), Cladire Cantina,
Grajd pt Cai, Sediu Ferma,
Sopron Ingasaminte, Gard
Imprejmuire, Baraca Dormitor,
Caldire Depozit, Atelier
Mecanic, Rezervor pt Apa cu

Sup Metal, Platforma Beton +
Modernizare Drum, Retea Electrica Aeriana, Rezervor motorina,
Spatiu Depozitare – Platforma,
Grup sanitar, Rampa, Beci,
fundatie, WC, bazin si terenul
intravilan aferent in suprafata de
9.157 mp, situata in Urlati, loc.
Valea Mieilor, jud. Prahova la
pretul de 416.575 lei si o serie de
bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 105 lei
(fara TVA), remorca auto, la
pretul 1515 lei (fara TVA),
remorca RBA 5, la pretul de
1515 lei (fara TVA), bena
remorca, 4 buc la pretul de 985
lei/ buc (fara TVA). Licitatia
publica are loc in baza hotararilor Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013,
05.08.2013 12.08.2013,
29.07.2014, 29.07.2014,
22.01.2015 si a regulamentului de
participare la licitatie. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu
50% din pretul stabilit in
raportul de evaluare. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data
de: 27.09.2018, 02.10.2018,
04.10.2018, 09.10.2018,
11.10.2018, 16.10.2018,
18.10.2018, 23.10.2018,
25.10.2018, 30.10.2018,
01.11.2018, 06.11.2018,
08.11.2018, 13.11.2018,
15.11.2018, 20.11.2018,
22.11.2018, 27.11.2018,
29.11.2018, 10.12.2018, orele
12.00, la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,
cab 7B. Detalii in caietul de
sarcini si la telefon 0344104525.
l Anunţ de participare la licitatie pentru vanzare prin licitatie
publica: 1.Informatii generale
privind proprietarul: Consiliul
Local Babadag;Cod fiscal:
4508533; Adresa: Judetul Tulcea,
Orasul Babadag, Str.Republicii,
Nr.89, Nr. tel: 0240/561 012, fax:
0240/562 939 ;e-mail: urbanism@
primaria-babadag.ro. 2. Informatii generale privind obiectul
vanzarii: - teren cu suprafata de
43 mp situat pe str.Republicii
nr.81; - teren cu suprafata de 724
mp situat pe str.Garii FN; - teren
cu suprafata de 3377 mp situat pe
str. Republicii nr. 13A; 3. Informatii privind documentatia de
atribuire: 3.1. orice persoana interesata are dreptul de a solicita si
de a obtine documentatia de atribuire, punerea la dispozitia
oricarei persoane interesate care a
inaintat o solicitare in acest sens,

a unui exemplar din documentatia de atribuire se realizeaza in
mod direct, nerestrictionat si
deplin, prin mijloace electronice
sau pe suport de hartie. 3.2.
Compartimentul responsabil din
cadrul proprietarului : Biroul
Urbanism din cadrul Primariei
orasului Babadag, str.Cabanei
nr.5. 3.3. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in mod gratuit. 3.4. Data
limita pentru solicitarea clarificarilor este 02.10.2018. 4. Informatii
privind ofertele: 4.1 Data limita
de depunere a documentelor :
08.10.2018, ora 10,00 la secretariatul Primariei orasului Babadag,
str. Republicii, nr.89, Babadag,
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5.
Sedinta de deschidere va avea loc
in data de 09.10.2018, ora 10.00 la
sediul Primariei orasului
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.
Informatii privind instanta
competenta in solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun
in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la
sediul proprietarului,mentionat la
punctual 1, iar actiunea in justitie
se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului
Tulcea in termen de 30 zile.
l Anunţ de participare la concesionare prin licitatie publica: 1.
Informatii generale privind
concedentul: Consiliul Local
Babadag; Cod fiscal: 4508533;
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul
Babadag, Str.Republicii, Nr.89,
Nr. tel: 0240/561 012 , fax:
0240/562 939; e-mail: urbanism@
primaria-babadag.ro. 2. Informatii generale privind obiectul
concesiunii: - teren cu suprafata
de 353 mp situat in extravilanul
orasului; - teren cu suprafata de
3272 mp situat pe str. Ciucurovei
nr. 26; - spatiu cu suprafata de
19,55 mp situat pe str.Heracleea
nr.23; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: 3.1. orice
persoana interesata are dreptul de
a solicita si de a obtine documentatia de atribuire, punerea la
dispozitia oricarei persoane interesate care a inaintat o solicitare
in acest sens, a unui exemplar din
documentatia de atribuire se
realizeaza in mod direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace
electronice sau pe suport de
hartie. 3.2. Compartimentul
responsabil din cadrul concedentului : Biroul Urbanism din cadrul
Primariei orasului Babadag, str.
Cabanei nr.5. 3.3. Documentatia
de atribuire se pune la dispozitia

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
solicitantilor in mod gratuit. 3.4.
Data limita pentru solicitarea
clarificarilor 04.10.2018. 4. Informatii privind ofertele: 4.1 Data
limita de depunere a ofertelor :
16.10.2018, ora 09,00 la secretariatul Primariei orasului Babadag,
str. Republicii, nr.89, Babadag,
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5.
Sedinta de deschidere va avea loc
in data de 16.10.2018, ora 10.00 la
sediul Primariei orasului
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.
Informatii privind instanta
competenta in solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun
in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la
sediul concedentului,mentionat la
punctual 1, iar actiunea in justitie
se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului
Tulcea in termen de 30 zile.
l Compania Energopetrol SA,
societate in reorganizare, prin
administrator judiciar Andrei
Ioan IPURL, vinde prin licitatie
publica, teren in suprafata de
aproximativ 1.745 mp (suprafata
exacta urmand a fi stabilita, dupa
dezembrarea terenului), din
terenul situat in Campina, Str.
Industriei, nr. 3 Bis, Judetul
Prahova, impreuna cu constructia
C5 situata pe acesta, la pretul
total de 173.000 euro fara TVA.
Licitatia se va organiza la sediul
administratorului judiciar in data
de 21.09.2018, ora 11:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 24.09.2018,
26.09.2018, 28.09.2018,
01.10.2018, 03.10.2018,
05.10.2018, 08.10.2018,
10.10.2018, 12.10.2018,
15.10.2018, 17.10.2018,
19.10.2018, 22.10.2018,
24.10.2018, 26.10.2018,
29.10.2018, 31.10.2018,
02.11.2018, 05.11.2018, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in
original la sediul administratorului judiciar insotite de toate
documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul
administratorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 32, Judetul Prahova, la
numerele de telefon
0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe
site-ul www.andreiioan.ro.

VII

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
PIERDERI
l Pierdut card PMB marca
75695 pe numele Ioana Paicu. Se
declara nul.
l Pierdut Cartelă Tahograf
pentru conducător auto. Pe
numele Pletea Sorin Alexandru.
Declar nul.
l Certificatul constatator nr.9003
din 06.02.2018, emis de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov,
şi Certificatul de Înregistrare
seria B, nr. 341096, pentru
Persoana juridică: Radaway
Romania SRL, cu sediul în Sat
Slatina, Comuna Glina, strada
DNCB, nr.45, având CUI:
32790676. Le declarăm nule.
l Pierdut atestat taxi emis de
ARR Dolj pe numele Gherasie
Elena. Se declară nul.
l Pierdut Stampila TNA 6094 pe
numele Andrei- Petrut Miu. O
declar nula.
l Pierdut certificat inmatriculare
si certificat constatator emis de
ORC de pe langa Tribunal Mehedinti, pentru societatea SC
Gandalf SRL, CUI 18757844,
J25/302/2006. Le neclar nule.
l Pierdut contract vânzare cumpărare, procură de autentificare cu uzufruct viager în original
pe numele Catană V. Mihail,
uzufruct viager pe numele Ţucă
Gabriela din octombrie 2009,
pierdut certificat căsătorie din
1994, contractul de energie electrică, contractul de gaze şi
chitanţa de 4200 lei, copie buletin
Catană Elena, pierdut chitanţă de
6800 lei, pierdut chitanţă iulie –
aug. 2018 de 6004 lei, pierdut
cadastru original 3 formulare
2009.
Primaria Orasului Popesti-Leordeni declara pierdut Ordinul
Prefectului nr.1933/17.12.2002,
inregistrat la Prefectura Judetului Ilfov, privind dreptul de
proprietate privata pentru
terenul in suprafata de 846,91
m.p, situat in orasul PopestiLeordeni, Str.Golesti nr.33,
apartinand domnului Manea I.
Petre. Declaram ca acest ordin
nu a fost inmanat deoarece a
fost pierdut in conditii neelucidate respectiv nu a produs
efecte juridice.

