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l Maricon Instalaţii angajăm 
şofer autoutilitară 3,5 tone. 
Informaţii la telefoanele: 
0 7 2 6 . 2 7 4 . 2 6 6  s a u 
021.351.51.86.

l Workforce (Anglia) anga-
jeaza operatori masina de 
cusut (tapiterie canapele si 
tapiterie auto). Informatii 
0362630106

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară al Munici-
piului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post temporar vacant de 
execuție. Concursul se va 
desfăşura în perioada 10-13 
aprilie 2017, la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară al Municipiului 
Bucureşti -Bd. Expoziției nr. 
1A, Sector 1, Bucureşti. Data 
limită de depunere a dosarelor 
este 31.03.2017, inclusiv, orele 
16.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară al Municipiului Bucu-
r e ş t i .  P e n t r u  r e l a ț i i 
suplimentare consultați site-ul 
www.ocpib.ro.

l Pentru încadrarea ca funcţi-
onar public cu statut special, 
Penitenciarul Giurgiu, cu 
sediul în mun.Giurgiu, şos. 
Bălănoaiei, nr. 12A, jud. 
Giurgiu, scoate la concurs 
următoarele posturi: -5 posturi 
agent operativ (bărbaţi). Dosa-
rele de înscriere se depun la 
Penitenciarul Giurgiu -Biroul 
resurse umane în termen de 15 
zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ. Taxa 
de participare la concurs este 
de 85Lei. Informaţii suplimen-

tare se pot obţine de la struc-
tura de resurse umane din 
Penitenciarul Giurgiu şi pe 
site-ul Penitenciarului Giurgiu 
(http://anp.gov.ro/web/peniten-
ciarul-giurgiu/cariera). 

l Şcoala Gimnazială Garla 
Mare, cu sediul în Garla Mare, 
jud. Mehedinţi, organizează în 
data de 19- 21.04.2017 ora 
13.00 concurs pentru ocuparea 
unui post de îngrijitor, pe peri-
oadă nedeterminată. Înscrie-
rile se fac la sediul instituţiei, 
serviciul secretariat, în peri-
oada 03.04- 14.04.2017, în 
intervalul orar 10.00-14.00 (în 
zilele lucrătoare). Informaţiile 
se pot obţine şi la telefonul: 
0252.039.30.06. 

l Şcoala Gimnazială Garla 
Mare, cu sediul în Garla Mare, 
jud. Mehedinţi, organizează în 
data de 19- 21.04.2017 ora 
16.00 concurs pentru ocuparea 
unui post de muncitor calificat 
(fochist), pe perioadă nedeter-
minată. Înscrierile se fac la 
sediul instituţiei, serviciul 
secretariat, în perioada 03.04- 
14.04.2017, în intervalul orar 
10.00-14.00 (în zilele lucră-
toare). Informaţiile se pot 
ob ţ ine  ş i  l a  t e l e fonu l : 
0252.039.30.06.

l Institutul Naţional de 
Statistică organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie vacante. 
Concursul se organizează la 
sediul I.N.S. din Bucureşti, Bd. 
Libertăţii 16, sector 5, în data 
de 24 aprilie 2017, ora 10:00, 
proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 

depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului, 
la sediul I.N.S. Dosarul de 
înscriere trebuie să conţină 
obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici. Condiţiile de 
participare la concurs apro-
bate şi bibliografia stabilită se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
I.N.S. (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul I.N.S. şi la telefon 
(021)317.77.82.

l Pentru încadrarea ca funcţi-
onar public cu statut special în 
sistemul administraţiei peni-
tenciare (agent de peniten-
ciare), Penitenciarul Botoşani 
scoate la concurs 3 posturi 
vacante, de agent operativ 
(băieţi). Termenul de depunere 
a dosarelor complete este de 14 
aprilie 2017, orele 15.00, la 
Penitenciarul Botoşani. Taxa 
de participare la concurs este 
de 85 lei. Relaţii suplimentare 
privind condiţiile de înscriere 
se pot obţine la sediul Peniten-
ciarului Botosani. pe site-ul 
unităţii(http://anp.qov.ro/web/
penitenciarul-botosani/cariera) 
şi al Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor (www.anp.
gov.ro, secţiunea Carieră - 
Concursuri din sursă externă- 
Concursur i  în  curs  de 
derulare). Pentru informaţii 
suplimentare desemnăm ca 
persoană de contact pe 
domnul subcomisar de peni-
tenciare Ionuţ Onofrei, tel. 
0231.515.937, e-mail ionut.
onofrei@anp.gov.ro.

l În conformitate cu prevede-
rile H.G. nr.286/2011, modifi-
cată şi completată prin H.G. 
nr. 1027/2014, Ministerul  
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale anunță scoaterea la 
concurs, pe perioadă nedeter-
minată, a unui post contrac-
tual la Biroul Patrimoniu 
Arhivă din cadrul Direcției 
Generale Buget Finanțe şi 
Fonduri Europene. Denumirea 
postului –consilier 1A- post 
contractual. Condiţii specifice 
de participare la concurs: 
Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în 
domeniul ştiințelor umaniste, 
specializarea arhivistică;  
Vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 5 (cinci) ani; 
Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: Proba 
scrisă:  în data de 20 aprilie 
2017, ora 10.00, la sediul 
M.A.D.R. Proba de interviu: se 
susține într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susținerii probei scrise, 
la sediul M.A.D.R. Data şi ora 
susținerii  interviului se 
afişează odată cu rezultatul 
probei scrise. Candidații vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunțului. Data limită până la 
care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de 
concurs este de 06 aprilie 
(inclusiv), ora 17,00 la sediul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale din str. 
B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, 
Bucureşti. Bibliografia, condi-
ţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate 
candidaţilor înscriere vor fi  

publicate pe pagina de web 
www.madr.ro şi afişate la 
sediul instituţiei din  B-dul. 
Carol I nr. 2-4, sector 3 Bucu-
reşt i .  Date  de  contact : 
tel.021/3072491, email: stela.
teican@madr.ro.

l Primăria Comunei Slobozia 
Mândra, județul Teleorman 
organizează concurs  în 
vederea ocupării  funcției 
publice de execuție de referent, 
clasa III, grad profesional 
debutant – casier în cadrul 
compartimentului, contabili-
tate, financiar,buget în data de  
24.04.2017 ora 10.00 proba 
scrisă iar in termen de cinci 
zile de la afişarea rezultatelor 
se va susține interviul. Condiții 
de participare: Condițiile 
prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarului public, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare; Studii medii 
cu diplomă de bacalaureat. 
Dosarele de înscriere se pot 
depune la  sediul Primăriei 
Comunei  Slobozia Mândra, 
până la data de 13.04.2017, ora 
16.00. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Primăriei 
Comunei Slobozia Mândra sau 
la numărul de telefon 0247 359 
046.  

l Având în vedere prevederile 
art. 26 alin. (7) din Legea nr. 
284/2010 şi ale art. 7 din H.G. 
nr. 286/2011. Centrul Cultural 
Județean Arad organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post de execuție vacant, în 
regim contractual, pe durată 
nedeterminată: - un post de 
inspector de specialitate GP IA 

la Serviciul Programe, proiecte 
culturale şi gestionarea fondu-
rilor nerambursabile. Condi-
ţiile  specifice de ocupare a 
postului de inspector de speci-
alitate GP IA sunt: Studii de 
specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă în dome-
niul ştiinţelor economice; 
Cunoştinţe de limba engleză/
germană – minim nivel mediu; 
Cunoştinţe operare PC – nivel 
mediu; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor  – minim 
5 ani. Posesor permis de 
conducere  categoria  B. 
Concursul se organizează la 
sediul Centrului Cultural 
Judeţean Arad, în data de 
19.04.2017, ora 10:00, proba 
s c r i să ,  i a r  în  da ta  de 
25.04.2017, ora 10:00, proba de 
interviu. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune până 
în data de 07.04.2017,  ora 
14:00, la Centrul Cultural 
Județean Arad, camera 01. 
Persoană de contact – Cornelia 
Julean, tel. 0357/405386.

l Primăria Municipiului 
Dorohoi organizează concurs 
în data de 24.04.2017 orele 
10.00 proba scrisă şi în data de 
28.04.2017 interviul pentru 
ocuparea unei funcții publice 
de execuție: -consilier, clasa I, 
grad profesional superior –
compartimentul  resurse 
umane; Principalele cerinţe  
obligatorii de participare la  
concurs; -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diploma de licență sau echiva-
lentă; -vechime: -minim 9 ani 
în specialitatea studiilor. Dosa-
rele de înscriere se pot depune 
la Compartimentul resurse 
umane, în termen de 20 de zile 
calendaristice de la data publi-
cării anunţului. Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa 
la Compartimentul resurse 
umane, din cadrul Primăriei 
Municipiului Dorohoi sau la 
tel. 0231/610133, interior 114.

l Primăria Gherceşti, jud. 
Dolj, organizează concurs în 
data de 18.04.2017, ora 10.00, 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de consi-
lier IA în cadrul Comparti-
mentului Cultură: -proba 
scrisă: 18.04.2017, ora 10.00; 
-interviul: 20.04.2017, ora 
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10.00. Condiţiile generale de 
participare la concurs sunt 
prevăzute de prevederile art.3 
din HG nr.286/2011, pentru 
aprobarea regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale. 
Condiţii specifice, conf.art.4 
din HG 286/2011, pentru post 
de consilier IA: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 9 ani; 
-cunoştinţe operare calculator; 
-experienţă în activităţi de 
formare educaţională minim 3 
ani; -experienţă implementare 
proiecte minim 3 ani; -cunoaş-
terea unei limbi de circulaţie 
internaţională constituie un 
avantaj; -experienţă în provo-
varea tradiţiilor culturale. 
Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data 
apariţiei anunţului la sediul 
Primăriei Gherceşti, jud.Dolj, 
din str.Eroilor, nr.107, secreta-
riat, între orele 9.00-14.00. 
Condiţiile de participare la 
examen şi bibliografia se 
afişează la sediul primăriei şi 
pe site-ul primăriei: www.
primaria.ghercesti.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Gherceşti, 
jud.Dol j ,  la  nr. te lefon: 
0251.450.580 şi pe site-ul 
primăriei: www.primaria.gher-
cesti.ro

l Unitatea de Asistenţă Medi-
co-Socială, cu sediul în locali-
tatea Boldeşti Scăeni, str. 
Calea Unirii, nr.57, judeţul 
Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante 
de: -medic specialist medicină 
generală -1/2 normă -1 post; 
-asistent medical balneofiziote-
rapie -1/2 normă -1 post; -infir-
mieră -normă întreagă -1 post; 
-îngrijitoare -normă întreagă 
- 1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba 

scrisă în data de 09.05.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în 
data de 11.05.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii şi vechime: -medic 
specialist medicină generală 
-medicină de familie -studii 
superioare de specialitate cu o 
vechime de minim de 2 ani; 
-asistent medical (competenţă 
BFT) -studii de specialitate cu 
o vechime de minim 6 luni; 
-infirmieră -studii de speciali-
tate; vechime -nu este cazul; 
-îngrijitoare -studii medii; 
vechime - nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul UAMS, Calea 
Unirii, nr.57, Boldeşti Scăeni, 
jud.Prahova. Relaţii suplimen-
tare la sediul UAMS, Calea 
Unirii, nr. 57, Boldeşti Scăeni, 
jud. Prahova, persoană de 
contact :  Coman Maria, 
telefon: 0244.211.383.

l Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, 
nr.40, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a următoarelor 
posturi contractuale vacante 
din cadrul complexului de 
cazare pentru sportivi şi tineri 
al Unităţii de administrare a 
bazelor sportive Cluj: 1. 
Muncitor calificat I -speciali-
zare barman-ospătar -1 post, 
conf.HG 286/2011. Condiţii 
generale şi specifice necesare 
ocupării postului: -acte studii 
care atestă calificarea în speci-
alitatea barman-ospătar; 
-vechime în specialitate de 
minim 1 an. 2.Muncitor cali-
ficat I -îngrijitor curăţenie 
(cameristă) -1 post, conf. HG 
286/2011. Condiţii generale şi 
specifice necesare ocupării 
postului: -studii gimnaziale/
şcoală profesională; -vechime 
în specialitate de minim 1 an. 
3.Muncitor calificat I -speciali-
zare bucătar -1 post, conf. HG 

286/2011. Condiţii generale şi 
specifice necesare ocupării 
postului: -acte de studii care 
atestă calificarea în speciali-
tatea bucătar; -vechime în 
specialitate de minim 1 an. 
Concursul se va desfăşura în 
data de 25.04.2017, ora 10.00 
(proba practică), data şi ora 
interviului vor fi comunicate 
ulterior, la sediul Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi 
Tineret Cluj. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului, adică până în data 
de 07.04.2017, ora 14.00, la 
sediul DJST Cluj, Biroul 
Resurse Umane, et.II, bd.
Eroilor, nr.40, Cluj-Napoca. 
Relaţii suplimentare referi-
toare la actele necesare pentru 
întocmirea dosarului de parti-
cipare la concurs la sediul 
DJST Cluj, Biroul Resurse 
Umane. Persoană de contact: 
Artean Laura, consilier supe-
rior, telefon: 0722.737.975.

l Având în vedere prevederile 
Hotărârii Guvernului Româ-
niei nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
Primăria Comunei Brodina, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
şef serviciu în cadrul Servi-
ciului public de alimentare cu 
apă şi canalizare din comuna 
Brodina. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei 
Comunei Brodina, judeţul 
Suceava, în data de 19 aprilie 
2017, ora 10.00 -proba scrisă, 
şi în data de 24 aprilie 2017, 
ora 10.00 -interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul Primăriei 
Comunei Brodina, judeţul 
Suceava, până cel târziu pe 
data de 7 aprilie 2017, ora 
16.00. Condiţiile specifice 
necesare pentru ocuparea 
postului de şef serviciu în 
cadrul Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 
din comuna Brodina, judeţul 
Suceava, sunt: -studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau 
echivalent, respectiv studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă; -nu sunt 
condiţii legate de vechime. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită 
se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Brodina, judeţul 
Suceava, pe site-ul Primăriei 
Comunei Brodina: eprimarii.
ro şi pe portalul: posturi.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei 
Comunei Brodina, judeţul 
Suceava, la doamna Juravle 
Maria, care asigură secretari-
atul comisiei de concurs, la 
nr.de telefon: 0230.566.522.

l Spitalul Clinic Nicolae 
Malaxa Bucureşti, localitatea 
Bucureşti, Șos.Vergului, nr.12, 
sector 2, organizează la sediul 
spitalului concurs pentru 
ocuparea unui post vacant 
contractual de execuție, peri-

oadă nedeterminată: referent 
de specialitate I, studii superi-
oare, Birou Achiziții publice, 
conform HG 286/2011. 
Condiții de participare: refe-
rent de specialitate I: -diplomă 
de licență; -6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. 
Condiții specifice: curs expert 
achiziții publice. Data concur-
sului: 18.04.2017, ora 10.00 
-proba scrisă; 21.04.2017 
-interviul, ora 10.00. Data-li-
mită de depunere a dosarelor: 
07.04.2017, până la ora 15.00. 
Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi 
tematica se afişează la sediul şi 
pe site-ul spitalului: www.
spitalmalaxa.ro. Date de 
contact: ec.Anghel Daniela, 
tel.021.255.50.85.

l Primăria Municipiului 
Târnăveni, jud.Mureş, anunţă 
concurs pentru ocuparea unor 
funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului: 
1.Consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, din 
cadrul Serviciului Buget-Con-
tabilitate; 2.Referent, clasa III, 
gradul profesional superior, 
din cadrul Serviciului Impo-
zite şi Taxe; 3.Consilier juridic, 
clasa I, gradul profesional 
superior, din cadrul Comparti-
mentului Urmărire Creanţe. 
4.Consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, din 
cadrul Compartimentului de 
Specialitate pentru Proiecte cu 
Finanțare Internațională; 5.
Consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional asistent, din 
cadrul Compartimentului 
Centrul de Informare pentru 
Cetăţeni. Condiţii de partici-
pare la concurs: Condiţii gene-
rale: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2). 
Condiţii specifice: 1.Consilier, 
clasa I, gradul profesional 
superior, din cadrul Serviciului 
Buget-Contabilitate: -studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
ştiinţe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice 
-minimum 9 ani; -cunoştinţe 
operare pe calculator: nivel 
solicitat nivel de bază. 2.Refe-
rent, clasa III, gradul profesi-
onal superior, din cadrul 
Serviciului Impozite şi Taxe: 
-studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat -profil 
economic; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exer-
c i tăr i i  funcţ ie i  publ ice 
-minimum 9 ani; -cunoştinţe 
operare pe calculator: nivel 
solicitat nivel de bază. 3.Consi-
lier juridic, clasa I, gradul 
profesional superior, din 
cadrul Compartimentului 
Urmărire Creanţe: -studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţe juridice; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice -minimum 9 ani; 
-cunoştinţe operare pe calcu-
lator: nivel solicitat nivel de 
bază. 4.Consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, din cadrul 
Compartimentului de Speciali-
tate pentru Proiecte cu Finan-
țare Internațională: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe inginereşti; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice 
-minimum 9 ani; -cunoştinţe 
operare pe calculator: nivel 
solicitat nivel de bază. 5.Consi-
lier juridic, clasa I, gradul 
profesional asistent, din cadrul 
Compartimentului Centrul de 
Informare pentru Cetăţeni: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţe juridice; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice -minimum 1 an; 
-cunoştinţe operare pe calcu-
lator: nivel solicitat nivel de 
bază. Data de desfăşurare a 
c o n c u r s u l u i :  - p r o b a 
scrisă: 24.04.2017, ora 10.00; 
-interviul: 26.04.2017, ora 
12.00. Dosarul de concurs se 
depune de către candidaţi în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a. Locul de desfa-
şurare a concursului: sediul 
instituţiei, Municipiul Târnă-
veni, strada Piaţa Primăriei, nr. 
7. Depunerea dosarului, relaţii 
suplimentare şi formularul de 
înscriere la cameră nr.26 -servi-
ciul Organizare Salarizare 
Resurse Umane, persoană de 
contact: d-na Macarie Viorica, 
telefon: 0265.443.400.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând moară făină, 20 t/zi, 
stare bună de funcţionare, 3 
valţuri, sită metalică, curăţă-
torie. Tel. 0744526921.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament renovat, 4 
camere, in Bucuresti, central, 
zona Intercontinental, pret 
n e g o c i a b i l .  Te l e f o n 
0244513935.

ANIVERSĂRI  
l Reuniune 50 ani absolvire 
Liceu nr. 36 cl. XI B Bucureşti. 
Relaţii tel. 0724022821.

CITAȚII  
l Dr.Kovacs Iolan este citata 
la Judecatoria Turda la data 
de 04.05.2017 in dosar 
6703/328/2007*

l Albert Marius Daniel 
Constantin este citat la Jude-
cătoria Brăila, pentru data de 
6  a p r i l i e  2 0 1 7 ,  d o s a r 
1338/196/2016, în calitate de 
pârât, pentru stabilire domi-
ciliu minor.

l Vlad Viorel este citat la 
Judecătoria Brăila, pentru 
data de 20 aprilie 2017, în 
dosarul civil nr. 8007/196/2010, 
în calitate de pârât - ieşire 
indiviziune.

l Subsemnatul Pamp Liviu, 
citez în calitate de creditoare 
pe numita Dogariu Eugenia, 
să ridicaţi recipisa de consem-
nare, emisă de CEC Bank, în 
cuantum 54,20 lei, la sediul 
B.E.J. Tereacă Cornel Toma, 
situat în Braşov, str. Iuliu 
Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 3, 
în data de 10.04.2017, orele 
12.00, să primerscă prestaţia 
doatorată conform deciziei 
civile nr. 113/R/03.03.2015, 
pronunţată de Tribunalul 
Braşov. 

l Numitul Iftemi Leonard-
Marcel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Brăila, 
strada Roşiorilor nr. 23, bl. 
B21, sc. 3, et. 3, ap. 46, jud. 
Brăila, este citat la Judecătoria 
Brăila, luni, 10.04.2017, ora 
09.00, Complet C5, Sala 4, în 
calitate de pârât în dosarul 
civil nr. 4368/196/2017, având 
ca obiect suplinire consimţă-
mânt, în proces cu Ștefan 
Anca-Tatiana.

l Truşcă Elvira este chemată 
la Judecătoria Craiova, în data 
de 12.04.2017, complet CF9, 
o r a  8 . 3 0 ,  î n  d o s a r u l 
19588/215/2016, în proces cu 
Asociaţia de Proprietari 14 
Eroilor, pentru pretenţii 
compuse din întreţinere 
restantă şi penalităţi de întâr-
ziere.

l Numiţii Cozan Dumitru, 
C o z a n  E l e l n a ,  C o z a n 
Constantin, Cozan Claudia, 
Cozan Mărgărit, Cozan Mari-
lena, toţi cu domiciliul în 
comuna Pănaci,  judeţul 
Suceva, în calitate de succesi-
bili (legatari universali) ai 
defunctei Gheorghevici Elena, 
decedată la data de 23.10.2013, 
cu ultimul domiciliu în Bucu-
reşti, strada Străduinţei, nr. 8, 
sector 4, sunt citaţi să se 
prezinte în data de 04.04.2017, 
ora 14.00, la sediul Biroului 
Individual Notarial Notarem 
din Bucureşti, str.Radu Beller, 
nr.22, sector 1 (telefon: 
021.231.04.84, 85), pentru 
dezba te rea  succes iun i i 
defunctei Gheorghevici Elena, 
care face obiectul dosarului 
nr.5/2017. În caz de neprezen-
tare la termen, dezbaterea va 
avea loc în lipsă.

l SC Future Invest SRL, cu 
ultimul sediu cunoscut în 
municipiul Constanţa, strada 
Stânjeneilor, nr.5, lot B, biroul 
nr.1, parter, judeţul Constanţa, 
având număr de ordine în 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 

aparținând: SC GMD Calor Plus Instal SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire: Autoutilitară furgon marca Dacia, serie 

șasiu UU1FSD1K539162713, an fab. 2008, AG-76-GMD. Valoare 

[Ron, fără TVA]: 3.235 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 

din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel 

puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) 

oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 

10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în 

contul IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP 

Ploiesti - AJFP Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis 

la Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de identificare prevăzute la art. 

250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin 

care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Licitația va avea loc în data de 04-04-2017, ora 11:00:00, la 

sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 

5, tel. 0248.211511 - 3410.
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J13/3443/2005, este chemată la 
Judecătoria Constanţa, cu 
s e d i u l  î n  m u n i c i p i u l 
Constanţa, strada Traian, 
nr.33, judeţul Constanţa, secţia 
civilă, în data de 10.04.2017, 
ora 13.30, sala 4, completul de 
judecată C23-2014, în calitate 
de pârât în proces cu recla-
mantul Ali Danis, în dosarul 
civil nr.13523/212/2011, având 
ca obiect hotărâre judecăto-
rească care să ţină loc de 
contract autentic de vânza-
re-cumpărare.

l Pasăre Tatiana este citată la 
Judecătoria Slobozia, jud. 
Ialomiţa, pentru data de 
04.04.2017, ora 08.30, în cali-
tate de pârâtă în dosarul civil 
nr. 3721/312/2015, având ca 
obiect contestaţie la executare, 
de  reclamantul  Danciu 
Gabriel.

l Ene Ion este citat la Judecă-
tor ia  S loboz ia ,  judeţul 
Ialomiţa, pentru termenul din 
10.04.2017, ora 8.30, în calitate 
d e  p â r â t  î n  d o s a r u l 
1661/312/2016, având ca obiect 
ieşire din indiviziune de recla-
manta Iacob Dorina.

l Judecătoria Turnu Măgu-
rele Judeţul Teleorman. Dosar 
nr. 1727/329/2016. Sentinţa 
civilă nr. 1145. Şedinţa publică 
de la 23 noiembrie 2016. 
Instanţa hotărăşte: Admite în 
parte acţiunea formulată de 
reclamanta Angheluş Stela, 
CNP 2690616343235, cu 
domiciliul în Turnu Măgurele, 
str. Taberei, bl. H5, sc. 2, et. 3, 
ap. 66, jud. Teleorman. 
Declară desfăcută căsătoria 
î n r e g i s t r a t ă  s u b  n r. 
7/26.05.1996 în Registrul Stării 
civile din cadrul Primăriei 
comunei Seaca,  judeţul 
Teleorman, din culpa exclu-
sivă a pârâtului. Reclamanta 
îşi va păstra numele dobândit 
prin căsătorie şi anume 
Angheluş. Stabileşte locuinţa 
minorei, Angheluş Maria-Cris-
tina, CNP 6021006340016, cu 
domiciliul în Turnu Măgurele, 
str. Taberei, bl. H5, sc. 2, et. 3, 
ap. 66, jud. Teleorman, 
născută la data de 06.10.2002, 
la domiciliul reclamantei. 
Dispune ca autoritatea părin-
tească să fie exercitată în 
comun de către ambii părinţi. 
Obligă pârâtul Angheluş Ionel, 
CNP 1720125343229, cu 
domiciliul la locuinţa tatălui 
său în comuna Seaca, jud. 
Teleorman, la plata pensiei de 
întreţinere în cuantum de 231 
lei lunar începând cu data de 
14.07.2016 şi până la majo-
ratul minorei, sumă ce va fi 
plătită către reclamantă, în 
favoarea minorei. Onorariu 
pentru plata avocat Pielmuş 
Cristina, în cuantum de 520 
lei, va fi avansat din fondurile 
Ministerului Justiţiei. Obligă 
pârâtul la plata sumei de 620 
lei cu titlu de cheltuieli ajutor 
public judiciar către stat. Cu 
apel în 30 de zile de la comuni-
care ce se va depune la Jude-

cătoria Turnu Măgurele. 
Pronunţată în şedinţă publică, 
azi, 23.11.2016.

NOTIFICĂRI  
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii gene-
rale de insolventa in dosarul 
nr. 614/105/2017, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 
247 din data de 15.03.2017 
privind pe SC En-Playn Caffe 
SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 28.04.2017, 
întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 17.05.2017, 
întocmirea tabelului definitiv 
09.06.2017, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
22.05.2017, orele 12.00 la 
sediul administratorului judi-
ciar din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1, et.7, cab. 7B.

SOMAȚII  
l Prin cererea înregistrată sub 
dosar nr. 1651/246/2016 recla-
mantul Ignişca Crăciun-Ghe-
orghe, CNP 1660106022809 
domiciliat în comuna Tîrnova, 
nr.78, jud. Arad cu domiciliul 
procesual ales în Ineu, str. 
Calea Republicii nr.20/A, jud. 
Arad în contradictoriu cu 
pârâţii Truţ Alexa şi Deta Ana, 
ambii cu domiciliul necu-
noscut prin curator, solicită 
înscrierea dreptului de propri-
etate privind imobilul situat în 
comuna Tîrnova, nr. nou adm. 
65 (vechi 45) , înscris în CF 
nr.307340/nr. vechi 3573 
Agrişu Mare, nr. top 43-45/a, 
imobil asupra căruia figurează 
ca proprietari tabulari sub B1 
pârâţii Truţ Alexa şi Deta Ana. 
În urma acesteia sunt somaţi, 
în baza art.130 din Decretul –
Lege nr.115/1938, toţi cei inte-
resa ţ i  DE ÎNDATĂ să 
înainteze opoziţie la Judecă-
toria Ineu deoarece în caz 
contrar, în termen de o lună de 
la această ultimă publicare se 
va proceda la soluţionarea 
cererii. Prezenta somaţie se va 
afişa timp de o lună la Tabla 
de afişare a Judecătoriei Ineu 
şi  la Primăria comunei 
Tîrnova.

DIVERSE  
l Promotia 1967, Liceul nr.2 
din Pitesti (Colegiul National 
"Zinca Golescu") sarbatoreste 
50 de ani de la absolvire. Cei 
interesati sa participe sunt 
rugati sa-si anunte intentia la 
nr.tel.0787825579, adresa de 
e-mail: promotie1967@gmail.
com sau postala Pitesti, str.
Gral.Eremia Grigorescu nr.8, 
cod.110144, jud.Arges. Anton 
Staicu

l SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de adminis-
trator  judiciar  al  Cara 
C o m i m p e x  2 0 0 1  S R L 
desemnat prin hotararea 
nr.1409 din data de 22.03.2017, 
pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a 

C i v i l a  i n  d o s a r  n r. 
46245/3/2016, notificã deschi-
derea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Cara Comimpex 
2001 SRL, cu sediul in Bucu-
reşti Sectorul 1, Str. Biborţeni, 
Nr.  7 ,  camera  1 ,  CUI 
13891038, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/4876/2001. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
impotriva Cara Comimpex 
2001 SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul 
nr.46245/3/2016, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 08.05.2017; 
b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
29.05.2017; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 23.06.2017;d) 
data primei sedinte a adunarii 
generale  a  credi tor i lor 
02.06.2017, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asocia-
tilor la data de 03.04.2017, ora 
14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. În conformitate 
cu prevederile art. 117 din 
legea nr. 31/1990 republicată, 
S.C. SITI S.A. prin împuter-
nicit domnul Ioan Catona, 
anunţă convocarea Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor, care va avea loc pe data 
de 27.04.2017, ora 12.00 la 
sediul societăţii –strada 
Făgăraş nr. 25, sector 1, Bucu-
reşti; în caz de neîndeplinire a 
cvorumului legal, adunarea se 
va amâna şi va avea loc în 
data de 28.04.2017, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi. La şedinţa 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor vor putea fi 
prezenţi toţi acţionarii exis-
tenţi în registrul societăţii la 
data de 1.04.2017. Ordinea de 
zi a acestei şedinţe cuprinde: 1. 
Alegerea Comisiei de Cenzori; 
2. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Administratorului 
Unic şi Raportului Comisiei de 
Cenzori; 3. Aprobarea Situaţi-
ilor financiare anuale aferente 
exerciţiului financiar 2016 
(Bilanţul contabil la data de 
31.12.2016 şi Contul de profit 
ş i  p i e rder i  l a  data  de 
31.12.2016); 4. Prezentarea şi 
aprobarea bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pe anul 2017. 
5. Aprobarea descarcării de 
gestiune a Administratorului 
unic pentru exerciţiul financiar 
2016. 6. Aprobarea remune-
rării Administratorului Unic şi 
a Comisiei de Cenzori în înţe-
lesul Legii 31/1990, republicată 
cu modificările ulterioare. 7. 
Împuternicirea domnului Ioan 
Catona, Administrator unic, 
pentru îndeplinirea tuturor 

formalităţilor cerute de lege 
pentru înregistrarea, publi-
carea şi aducerea la îndeplinire 
a hotărârilor adoptate, cu 
posibilitatea de desemnare şi 
înlocuire. Materialele care vor 
f i  d iscutate  în  sedinţa 
A.G.O.A., sunt puse la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul 
societăţii. Administrator unic, 
Ioan Catona.

l Convocare: I. Administra-
torul Unic al Conef S.A. 
(denumită în continuare 
“Societatea”), cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, 
etaj 1, Sector 4, România, 
înmatriculată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n r. 
J40/377/1991, C.U.I. RO 
1555107 convoacă în temeiul 
art. 117 din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, 
republicată, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
înscrişi în Registrul Acţiona-
rilor Societăţii la sfârşitul zilei 
de 10 aprilie 2017, considerată 
data de referinţă, pentru data 
de 25 aprilie 2017, la orele 
11:00, la sediul Societăţii din 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, 
etaj 1, Sector 4, România. În 
cazul în care la data menţio-
n a t ă  n u  s e  î n t r u n e ş t e 
c v o r u m u l  d e  p r e z e n ţ ă 
prevăzut de Actul constitutiv 
al Societăţii, se convoacă şi se 
fixează în temeiul art. 118 din 
Legea 31/1990, republicată, 
cea de-a doua Adunare Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 26 aprilie 2017, 
la orele 11:00 la sediul Socie-
tăţii din Bucureşti, Splaiul 
Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, 
România. II.Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor este următoarea: 
1. Aprobarea raportului Admi-
nistratorului Unic pentru anul 
2016 şi descărcarea lui de 
gestiune. 2. Aprobarea situaţi-
ilor financiare pentru anul 
2016 pe baza Raportului 
Administratorului Unic şi a 
Raportului Auditorului Finan-
ciar pentru anul 2016. 3. Apro-
b a r e a  P r o g r a m u l u i  d e 
Activitate pentru anul 2017. 4. 
Aprobarea Bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pentru anul 
2017. 5. Aprobarea remunera-
ţiei Administratorului Unic 
pentru anul 2017. 6. Apro-
barea limitei generale a remu-
neraţ i i lor  supl imentare 
acordate directorilor pentru 
anul 2017. 7. Alegerea audito-
rului financiar care va exercita 
funcţia de auditor financiar al 
Societăţii începând cu data de 
01.09.2017 şi stabilirea duratei 
contractului de audit. 8. 
Desemnarea persoanelor 
împuternicite să semneze 
contractul de audit financiar. 
9. Aprobarea împuternicirii 
domnului Ivan Constantin 
Emil pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor necesare în 
vederea înregistrării hotara-
rilor Adunarii Generale Ordi-
nare a Actionarilor. III. 
Documentele şi materialele 
informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea 

de zi se pot consulta şi 
procura, de la data convocării 
Adunării Generale a Acţiona-
rilor, de la sediul Societăţii din 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, 
etaj 1, Sector 4, România. 
Formularele de procuri 
speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor se pot obţine de la adresa 
de mai sus. După completarea 
şi semnarea procurii speciale, 
un exemplar se va transmite la 
sediul Societăţii până la data 
de 23 aprilie 2017, ora 9:00, cel 
de-al doilea urmând a fi 
înmânat reprezentantului 
pentru a-l avea asupra sa în 
adunare. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la tel. 
021-408.35.00.

l Convocare Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. Complex Comet S.A. 
Bucureşti J40/391/1990, CIF: 
RO2622360, tel.: 021/4441866, 
fax: 021/4441869. În conformi-
tate cu prevederile Art.117 ale 
Legii nr.31/1990 privind socie-
tăţile comerciale, republicată, 
Consiliul de administraţie al 
S.C. COMPLEX COMET S.A. 
Bucureşti convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor societăţii în data de 
27.04.2017, ora 12.00, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Socie-
tăţii ţinut de către Depozitarul 
Central la sfârşitul zilei 
17.04.2017, stabilită ca „data 
de referinţă”, la sediul socie-
tăţii din B-dul Timişoara nr.84, 
sector 6, Bucureşti, cu urmă-
toarea Ordine de zi: 1. Prezen-
tarea, discutarea şi aprobarea 
situaţiilor financiare ale Socie-
tăţii aferente exerciţiului 
financiar încheiat la data de 
31.12.2016, pe baza Raportului 
Consiliului de Administraţie şi 
a Raportului auditorului 
financiar al Societăţii.  2. 
Aprobarea descărcării de 
gestiune a membrilor Consi-
liului de Administraţie pentru 
exerciţiul financiar 2016;  3. 
Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea Bugetului de Veni-
turi şi Cheltuieli al Societăţii 
aferent anului 2017; 4. Apro-
barea remuneraţiei cuvenite 
auditorului financiar  al socie-
tăţii pentru exerciţiul financiar 
2017. 5. Aprobarea remunera-
ţiei cuvenite auditorului intern  
al societăţii pentru exerciţiul 
financiar 2017. 6. Stabilirea 
datei  de 17.05.2017 ca ”data 
de înregistrare”, în conformi-
tate cu art. 5 alin.11 din Regu-
lamentul A.S.F. nr. 6/2009, 
republicat. 7. Stabilirea datei 
de 16.05.2017 ca data „ex date, 
în conformitate cu prevederile 
art. 2 lit.f) din Regulamentul 
nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţiona-
rilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comer-
ciale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 8. 
Împuternicirea domnului 
Adrian Gabriel Herdelau, 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie al Societăţii, să 

semneze prezenta Hotărâre şi 
să reprezinte societatea în 
relaţia cu Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti, Bursa 
de Valori Bucureşti S.A., Auto-
ritatea de Supraveghere 
Financiară şi/sau orice altă 
persoană– fizică sau juridică– 
implicată în vederea înregis-
trării, publicării, notificării 
prezentei Hotărâri a Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor către orice persoană inte-
resată, precum şi a îndeplini 
orice formalităţi ar fi necesare 
în scopul aducerii la îndepli-
nire a Hotărârilor adoptate de 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor, putând întocmi, 
semna şi depune ori primi 
orice acte ar fi necesare în 
acest scop, inclusiv dreptul de 
a semna, în numele Societăţii, 
contractul de prestări servicii 
de audit cu auditorul financiar  
semnătura sa fiind pe deplin 
opozabilă atât societăţii, cât şi 
terţilor, putând delega, pe bază 
de delegaţie, o altă persoană 
pentru a aduce la îndeplinire 
prezenta Hotărâre şi/sau 
pentru a îndeplini orice acte, 
operaţiuni ar fi necesare în 
scopul înregistrării, publicării 
şi aducerii la îndeplinire a 
prezentei Hotărâri a Adunării 
Generale Ordinară a Acţiona-
rilor. Acţionarii au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea 
de zi a AGOA  şi de a pune 
întrebări privind aceasta în 
conformitate cu art.7 şi 13 din 
R e g u l a m e n t u l  C N V M 
nr.6/2009, drepturi care sunt 
respectate, astfel: Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul 
social al Societăţii (denumiti în 
cele ce urmează “Iniţiatori”) 
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. Propu-
nerile privind introducerea de 
noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării trebuie să fie însoţite 
de copiile actelor de identitate 
ale iniţiatorilor. Cererile cu 
privire la introducerea unor 
noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării se înaintează Consi-
liului de Administraţie al 
societăţii în termen de 15 zile 
de la data publicării Convoca-
torului Adunării, numai în 
scris, în plic închis, cu menţi-
unea “Pentru Adunarea gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. Complex Comet S.A. din 
data de 27/28.04.2017” însoţite 
de copia actului de identitate 
valabil al iniţiatorului (în cazul 
persoanelor fizice buletin/carte 
de identitate, respectiv în cazul 
persoanelor juridice, buletin /
carte de identitate a reprezen-
tantului legal/ împuternicitului 
acestuia). Ordinea de zi 
completată cu punctele 
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propuse de acţionarii sus 
menţionaţi va fi publicată cu 
îndeplinirea cerinţelor prevă-
zute de lege şi actul constitutiv 
pentru convocarea adunării 
generale. Proiectele de hotărâri 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse în 
ordinea de zi a Adunării se 
înaintează Consiliului de 
Administraţie al societăţii în 
termen de 15 zile de la data 
publicării Convocatorului 
Adunării, numai în scris, în 
plic închis, cu menţiunea 
“Pentru Adunarea generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Complex Comet S.A. din data 
de 27/28.04.2017 însoţite de 
copia actului de identitate 
valabil al iniţiatorului (în cazul 
persoanelor fizice buletin/ 
carte de identitate, respectiv în 
cazul persoanelor juridice, 
buletin /carte de identitate a 
reprezentantului/ împuternici-
tului). Acţionarii Societăţii, 
indiferent de participaţia deţi-
nută în capital social, pot 
transmite întrebări în scris 
privind punctele de pe ordinea 
de zi a Adunării. Acţionarii 
pot pune, de asemenea, între-
bări doar însoţite de copia 
actului de identitate valabil în 
cazul persoanelor fizice 
buletin/ carte de identitate, 
respectiv în cazul persoanelor 
juridice, buletin /carte de iden-
titate a reprezentantului /
împuternicitului). Primirea 
acţionarilor la secretariatul 
Adunărilor Generale Ordinare 
a Acţionarilor, pentru vali-
darea prezenţei, va începe la 
ora 11:30. Informaţii referi-
toare la Convocator, materia-
lele supuse dezbaterii aferente 
punctelor inscrise pe Ordinea 
de zi, inclusiv modelul de 
procură specială şi buletinele 
de vot se află la dispoziţia acţi-
onarilor pe pagina web a 
Societăţii –www.complex-
comet.ro -putând fi consultată 
începând cu data publicării 
convocării, la sediul social din 
Bucureşti, Bd. Timişoara nr.84, 
sector 6 sau pe website-ul: 
www.complexcomet.ro- secţi-
unea Investitori/ Adunări 
Generale. Acţionarii societăţii 
pot opta pentru a vota prin 
corespondenţă cu privire la 
punctele înscrise pe Ordinea 
de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor convo-
c a t ă  p e n t r u  d a t a  d e 
27/28.04.2017, util izând 
Formularul de vot prin cores-
pondenţă care poate f i 
descărcat de pe pagina web a 
societăţii www.complexcomet.
ro sau se poate obţine de la 
sediul societăţii. Formularul de 
vot prin corespondenţă, 
completat şi semnat de acţi-
onar, însoţit de copia actului 
de identitate al acţionarului 
(persoana fizică)/ copia certfi-
catulu i  de  înreg is t rare 
(persoană juridică) se va 
expedia la sediul societăţii, în 
original, astfel încât acesta să 
fie primit de către Societate cu 
minim 48 de ore înainte de 
data ţinerii AGOA.  Acţionarii 
persoane fizice pot fi reprezen-

taţi în adunările generale prin 
alţi acţionari în baza procurilor 
speciale sau prin alte persoane 
în baza procurilor autentifi-
cate. După completare şi 
semnare procurile vor fi 
depuse la sediul social cu cel 
puţin 48 de ore înaintea 
adunării .  Nerespectarea 
termenului de depunere a 
procurilor conduce la imposi-
bilitatea participării la adună-
rile generale. În conformitate 
cu art.123 alin.2 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale– republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, data de referinţă 
pentru acţionarii înregistraţi în 
Depozitarul Central îndreptă-
ţiţ i  să voteze în cadrul 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor este sfâr-
şitul zilei de: 17.04.2017. În 
cazul neîntrunirii cvorumului 
cerut de lege, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor se 
convoacă pentru data de 
28.04.2017, în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră. Data: 21.03.2017. 
Semnatura, Herdelau Adrian 
Gabriel, Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie.

l Convocare: În temeiul 
prevederilor articolului 117 
din Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulteri-
oare, Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al Societăţii 
ENGIE Romania S.A. (ante-
rior GDF SUEZ Energy 
Romania), societate cu sediul 
social în Bucureşti, bd. Mără-
şeşti, nr. 4-6, sector 4, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
C o m e r ţ u l u i  c u  n r . 
J40/5447/2000, Cod Unic de 
Înregistrare 13093222 („Socie-
tatea” sau „ENGIE”), domnul 
Eric Joseph Stab, convoacă în 
data de 27.04.2017, ora 15.00 
la sediul social al Societăţii, 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor („AGOA”). 
Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acționa-
rilor este următoarea: 1. Apro-
barea Situaţiilor financiare 
individuale aferente anului 
2016, ale ENGIE Romania şi 
descărcarea de gestiune a 
administratorilor pe baza 
următoarelor documente: 
•Raportul Administratorilor; 
•Raportul Auditorului Finan-
ciar. 2. Aprobarea Situaţiilor 
financiare consolidate aferente 
anului 2016, ale ENGIE 
Romania pe baza următoa-
relor documente: •Raportul 
Administratorilor; •Raportul 
Auditorului Financiar. 3. 
Aprobarea distribuției de divi-
dende pentru anul financiar 
2016 într-o cotă de 50 % din 
profitul net distribuibil realizat 
de societate în anul 2016.4. 
Aprobarea Bugetului ENGIE 
Romania pentru anul 2017. 5. 
Aprobarea prelungirii manda-
tului membrilor Consiliului de 
administraţie al Societăţii, 
pentru o nouă perioadă de 4 
ani, respectiv până la data de 
31.05.2021.6. Aprobarea 
actelor adiţionale sau a 

contractelor intragrup aferente 
anului 2017, respectiv: 6.1 
Actul aditional nr. 9 la 
Contractul de prestari servicii 
suport încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Distrigaz Sud 
Retele S.R.L. 6.2 Actul adiţi-
onal nr. 8 la Contractul de 
prestări servicii  suport, 
î n c h e i a t  î n t r e  E N G I E 
Romania S.A. şi ENGIE 
Servicii SRL. 6.3 Actul adiţi-
onal nr. 5 la Contractul de 
prestări servicii  suport, 
î n c h e i a t  î n t r e  E N G I E 
Romania S.A. şi Braila Winds 
S.R.L. 6.4 Actul adiţional nr. 4 
la Contractul de prestări 
servicii suport încheiat între 
ENGIE Romania S.A. şi 
Alizeu Eolian S.A. 6.5 Actul 
adiţional nr. 7 la Contractul de 
prestări servicii suport încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
Depomures S.A. 6.6 Actul 
adiţional nr. 6 la Contractul de 
prestări servicii  suport, 
î n c h e i a t  î n t r e  E N G I E 
Romania S.A. şi ENGIE 
Dezvoltare & Consultanta 
S.R.L. 6.7 Actul adiţional nr. 7 
la Contractul de prestări 
servicii calitate mediu, încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
Distrigaz Sud Retele S.R.L. 
6.8. Actul adiţional nr. 10 la 
Contractul de închiriere a acti-
velor aferente activităţii de 
distribuţie a gazelor naturale 
î n c h e i a t  î n t r e  E N G I E 
Romania S.A. şi Distrigaz Sud 
Reţele S.R.L. 6.9. Actul adiţi-
onal la contractul de vânzare 
cumpărare gaze naturale 
pentru consum tehnologic 
î n c h e i a t  î n t r e  E N G I E 
Romania S.A. şi Distrigaz Sud 
Retele S.R.L. 6.10 Actul adiţi-
onal nr. 6 la Contractul de 
prestări servicii  tehnice 
î n c h e i a t  î n t r e  E N G I E 
Romania S.A. şi ENGIE 
Servicii SRL. 6.11 Contractul 
de vânzare cumpărare autove-
hicule şi echipamente între 
ENGIE Romania S.A. şi 
ENGIE Servicii SRL. 6.12 
Contractul de vânzare cumpă-
rare certificate verzi între 
ENGIE Romania S.A. şi 
Braila Winds S.R.L. 6.13 
Contractul de vanzare cumpa-
rare certificate verzi incheiat 
intre ENGIE Romania S.A. si 
Alizeu Eolian S.R.L. 6.14 
Contractul de detaşare pesonal 
î n c h e i a t  î n t r e  E N G I E 
Romania S.A. şi ENGIE 
Energie Services. 7. Aprobarea 
mandatării reprezentantului 
ENGIE Romania S.A. în 
Adunarea Generală a societă-
ţilor Distrigaz Sud Retele 
S.R.L., ENGIE Servicii S.R.L., 
Braila Winds S.R.L., Alizeu 
Eolian S.A., pentru a aproba 
actele adiţionale/ contractele 
intracompanii în care aceste 
societăţi sunt parte contrac-
tuală. 8. Aprobarea mandatării 
Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie (i) să semneze 
hotărâr i l e  adoptate  de 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor şi să îndepli-
nescă formalităţile necesare 
pentru înregistrarea acestora, 
(ii) să semneze actele adiţio-

nale şi contractele menţionate 
la punctul 6, (iii) sa delege 
toate sau o parte din compe-
tentele acordate mai sus altei/
altor persoane pentru a înde-
plini acest mandat. Documen-
tele şi materialele aferente 
subiectelor incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, pot fi 
consultate de acţionarii intere-
saţi, la sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 9:00–
15:00. La AGOA sunt îndrep-
tăţiți să participe şi îşi pot 
exercita dreptul de vot numai 
acţionarii înregistrați în Regis-
trul Acționarilor Societății la 
data AGOA, fie personal (prin 
reprezentanții legali) fie prin 
reprezentant, pe bază de 
procură specială.  Accesul 
acţionarilor îndreptățiţi să 
participe la AGOA va fi 
permis în cazul persoanelor 
fizice care reprezintă acționari 
persoane juridice, pe baza de 
procură specială, depusă în 
conformitate cu prevederile 
legale aplicabile. Procurile 
speciale însoţite de actele de 
identificare ale acționarilor pot 
fi transmise şi prin e-mail cu 
semnătura electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura 
electronică, la adresa: „traian.
capota@ro.engie.com’’ menţio-
nând la subiect „pentru 
A G O A  d i n  d a t a  d e 
27.04.2017”, cu condiţia ca 
exemplarul original să fie 
depus/expediat astfel încât să 
fie înregistrate la Societate cu 
cel puţin 48 de ore înainte de 
data şi ora AGOA.  Unul sau 
mai mulţi acționari reprezen-
tând individual sau împreună 
cel puțin 5% din capitalul 
social al Societății au dreptul, 
în condițiile legii, să introducă 
noi puncte pe ordinea de zi. 
Termenul limită până la care 
acţionarii îşi pot exercita drep-
turile menționate mai sus este 
de maxim 15 zile de la data 
publicării convocatorului în 
Monitorul Oficial al României.  
Orice acţionar interesat are 
dreptul să adreseze întrebări 
referitoare la punctele de pe 
ordinea de zi şi activitatea 
Societății. Societatea va putea 
formula un răspuns general 
pentru întrebările cu acelaşi 
conținut. Răspunsul la între-
bările acționarilor va fi dat în 
cadrul şedinței.

l Convocare Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii Prospectiuni S.A. şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii 
Prospectiuni S.A. 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 
fiscala RO 21119285, în cali-
tate de administrator judiciar 
al Prospecțiuni S.A. înregis-
trată la Registrul Comerțului 
sub numărul J40/4072/1991, 
C.U.I. 1552801 cu sediul în 
Bucureşti, strada Caransebeş, 
nr.1, sector 1, tel: 021 319 66 

60, fax: 021 3196656 („Socie-
tatea”) desemnat în data de 
0 5 . 0 4 . 2 0 1 6  î n  d o s a r u l  
nr.12297/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția 
a VII-a Civilă, În temeiul Legii 
nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței şi de 
insolvență, Legii nr. 31/1990 
privind societățile comerciale, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii 
nr. 297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, Regu-
lamentului CNVM nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor 
drepturi ale acționarilor în 
cadrul adunărilor generale ale 
societăților comerciale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi Actului Consti-
tutiv al societății: Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor Societăţii Pros-
pectiuni S.A. pentru data de 
27/04/2017, ora 11:00 şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii 
Prospectiuni S.A. pentru data 
de 27/04/2017, ora 12:00 la 
sediul Societăţii din Bucureşti, 
strada Caransebeş nr. 1, sector 
1. Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor va avea ca 
ordine de zi următoarele: 1. 
Discutarea si aprobarea situa-
ți i lor financiare anuale 
(bilanțul contabil, contul de 
profit şi pierderi, note explica-
tive) pentru exercițiul financiar 
al anului 2016. 2. Audierea 
Raportului auditorului finan-
ciar extern asupra situațiilor 
financiare întocmite de  Pros-
pectiuni S.A. la data de 
31/12/2016. 3. Aprobarea datei 
de 24/05/2017 ca dată de înre-
gistrare a hotărârii AGOA 
pentru identificarea acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii AGOA, 
conform art. 238 din Legea 
297/2004 privind piaţa de 
capital si a datei de 23/05/2017 
ca ex-date calculata in confor-
mitate cu definiția dată de 
prevederile art. 2 lit. f din 
Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. 4. Aprobarea împuter-
nicirii dlui Petrişor Nicolae, 
Administrator special, cu 
aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri AGOA 
precum şi efectuarea demersu-
rilor necesare pentru înregis-
trarea acesteia la ASF, BVB, 
Oficiul Registrului Comerțului 
Bucureşti, semnarea Actului 
Constitutiv actualizat şi a altor 
documente necesare la nota-
riat. Aprobarea dreptului 
Administratorului Special  de 
a delega toate sau o parte din 
puterile conferite mai sus 
oricărei persoane competente 
pentru a îndeplini acest 
mandat. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
va avea ca ordine de zi urmă-
toarele: 1. Aprobarea dizolvarii 
şi lichidarii simultane a socie-
tății Prospectiuni Real Estate 
S.R.L., persoană juridică 
română cu sediul în Bucuresti, 
sector 1, strada Caransebeş, nr. 
1, Clădirea Laboratoarelor, 
etaj 2, cam. 68, înmatriculată 

la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/7183/05.06.2013, C.U.I 
31751075, fără numire de 
lichidator conform art. 227 
alin 1 lit. d) şi art. 235 din 
Legea 31/1990 privind societă-
țile comerciale. 2. Aprobarea 
dizolvarii şi lichidarii simul-
tane a societății Micro Active 
Invest S.R.L., persoană juri-
dică română cu sediul în 
Bucuresti, sector 1, strada 
Caransebeş, nr. 1, Clădirea 
Laboratoarelor, etaj 2, cam. 71, 
înmatriculată la Registrul 
C o m e r ț u l u i  s u b  n r. 
J40/7298/07.06.2013, C.U.I 
31778933, fără numire de 
lichidator conform art. 227 
alin. 1 lit. d) şi art. 235 din 
Legea 31/1990 privind societă-
țile comerciale. 3. Aprobarea 
datei de 24/05/2017 ca dată de 
înregistrare a hotărârii AGEA 
pentru identificarea acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii AGEA, 
conform art. 238 din Legea 
297/2004 privind piaţa de 
capital si a datei de 23/05/2017 
ca ex-date calculata in confor-
mitate cu definitia data de 
prevederile art. 2 lit. f din 
Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. 4. Aprobarea împuter-
nicirii dlui Petrişor Nicolae, 
Administrator special, cu 
aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri AGEA 
precum şi efectuarea demersu-
rilor necesare pentru înregis-
trarea acesteia la ASF, BVB, 
Oficiul Registrului Comerțului 
Bucureşti, semnarea Actului 
Constitutiv actualizat şi a altor 
documente necesare la nota-
riat. 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 Ordinară 
a Acţionarilor Societăţii Pros-
pectiuni S.A. şi Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii Pros-
pectiuni S.A. , vor avea loc în 
data în data de 28/04/2017 în 
acelaşi loc, la aceleaşi ore,  cu 
aceeaşi ordine de zi şi si 
aceeaşi data de referinta. 
Capitalul social al Prospec-
țiuni SA este format din 
718.048.725 acțiuni nomina-
tive, dematerializate, cu 
valoare nominală de 0,10 lei, 
fiecare acțiune deținută dând 
dreptul la un vot în Adunarea 
Generală a Acționarilor.  Parti-
cipă acţionarii înscrişi în regis-
trul de evidenţă al acţionarilor 
la data de 14/04/2017, conside-
rată data de referinţă. Unul 
sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/ au dreptul 
de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare şi /  sau a 
Adunării Generale Extraordi-
nare cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
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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 Ordinare şi 
a Adunării Generale Extraor-
dinare, 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 DIN DATA DE 
27/ 28.04.2017. Fiecare acţi-
onar poate depune întrebări în 
scris privind punctele de pe 
ordinea de zi a  Adunării 
Generale Ordinare şi/ sau a 
Adunării Generale Extraordi-
nare, 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 20.04.2017, în 
plic închis, cu menţiunea scrisă 
în clar şi cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ DIN DATA DE 
27/28.04.2017. Accesul acţio-
narilor înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de refe-
rinţă, în locul în care se desfă-
şoară adunarea generală a 
acţionarilor, este permis prin 
simpla probă a identităţii aces-
tora, făcută în cazul acţiona-
rilor persoane fizice cu actul de 
identitate sau, în cazul persoa-
nelor juridice şi al acţionarilor 
persoane fizice reprezentate, în 
baza unei împuterniciri 
speciale (procuri speciale) sau 
generale. Procurile speciale se 
pot obţine de la sediul socie-
tăţii sau accesând pagina de 
internet, la adresa www.pros-
pectiuni.ro, secţiunea Investi-
tori/AGA începând cu data de 
27/03/2017. Împuternicirea 
generală se poate acorda de 
către acţionarul emitent, în 
condiţiile Legii 297/2004 
privind piața de capital, art. 
243 alin. 6 indice 2 –6 indice 5, 
unui intermediar, conform art. 
2 alin. (1) punctul 14 din 
aceeaşi lege sau unui avocat. 
La completarea procurilor 
speciale acționarii trebuie să 
țină cont de posibilitatea 
completării/actualizării ordinii 
de zi, caz în care aceste docu-
mente vor fi actualizate şi 
disponibilizate până cel târziu 
la data de 14/04/2017. Acţio-
narii persoane fizice care nu 
pot participa la adunarea 
generală, precum şi acţionarii 
persoane juridice, vor depune 
până la data de 25/04/2017, la 

sediul societăţii, împuternici-
rile speciale sau generale prin 
care împuternicesc alte 
persoane să-i reprezinte.  Acți-
onarii Societății înregistrați la 
Data de Referinţă în registrul 
acţionarilor eliberat de Depo-
zitarul Central S.A. au posibi-
l i ta tea  de  a  vota  pr in 
corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor şi Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, prin utilizarea 
formularului de buletin de vot 
pentru votul prin corespon-
denţă ("Buletinul de vot"). 
Buletinul de vot poate fi 
obţinut începând cu data de 
27/03/2017 de la Registratura 
Societăţii şi de pe website-ul 
Societăţii (www.prospectiuni.
ro). În cazul votului prin cores-
pondenţă, 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 Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
24/04/2017, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e :  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
D I N  D A TA  D E  2 7 / 
28.04.2017. Buletinele de vot 
care nu sunt primite la Regis-
tratura Societăţii până la data 
mai sus menţionată nu vor fi 
luate în calcul pentru determi-
narea cvorumului şi majori-
tăţii în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor şi 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor.  La 
completarea votului prin 
corespondență acționarii 
trebuie să țină cont de posibili-
tatea completării/ actualizării 
ordinii de zi, caz în care aceste 
documente vor fi actualizate şi 
disponibilizate până cel târziu 
la data de 14/04/2017. Sub 
sancţiunea neluării în conside-
rare a voturilor exprimate prin 
corespondenţă în caz contrar, 
formularele de vot prin cores-
pondenţă trebuie însoţite obli-
gatoriu de documente care să 
permită identificare acţiona-
rilor, astfel: În cazul acţiona-
rilor persoane fizice: -copie 
C.I./ B.I. sau paşaport în 
termen de valabilitate; -un 
specimen de semnătură lega-
lizat /certificat de un notar 
public sau de un organism cu 
competenţe de legalizare/certi-
ficare a semnăturii sau se 
poate proceda direct la legali-
zarea/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 reprezen-
tantul legal al acţionarului 
persoană fizică, precum şi 
copie a documentului oficial 
care atestă calitatea de repre-
zentant legal (poate fi orice 
document din care rezultă 
lipsa capacităţii de exerciţiu a 
acţionarului persoană fizică şi/

sau motivul pentru care aces-
tuia 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 
acţionarului -persoană juridi-
că;-un specimen de semnătură 
pentru reprezentantul legal al 
acţionarului, legalizat /certi-
ficat de un notar sau de un alt 
organism cu competenţe de 
legalizare/cerificare a semnă-
turii sau se poate proceda 
direct la legalizarea/ certifi-
carea semnăturii aplicate pe 
formularul de vot prin cores-
pondenţă; -copie a certifica-
tului de înmatriculare sau a 
unui document echivalent; 
-copie a documentului oficial 
care atestă calitatea de repre-
zentant legal a persoanei fizice 
care semnează formularul de 
vot prin corespondenţă în 
numele acţionarului -persoană 
juridică (poate fi un certificat 
emis de Registrul Comerţului 
sau de orice alt organism 
similar). Documentele, materi-
alele informative şi proiectele 
de hotărâri în legătură cu 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor şi Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pot fi consultate 
de acţionari la sediul societăţii, 
în zilele lucrătoare, începând 
cu data de 27/03/2017. Pentru 
a se asigura condiţii bune de 
desfăşurare a Adunării Gene-
rale a Acționarilor Prospec-
țiuni 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 
c e l  t â r z i u  î n  d a t a  d e 
20/04/2017. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la Biroul 
Juridic/Relaţii Investitori, la 
numărul de telefon menţionat 
mai sus şi pe website-ul socie-
tăţii (www.prospectiuni.ro). 
Administrator judiciar, Euro 
Insol SPRL.

l Convocare. Consiliul de 
Administrație al S.C. Biofarm 
S.A. având cod unic de înregis-
trare 341563 şi număr de 
ordine în Registrul Comerțului 
J40/199/1991, capital social 
98.537.535,00 lei integral 
subscris şi vărsat, pagina web 
www.biofarm.ro, convoacă în 
conformitate cu Legea 31/1990 
Republicată privind societă-
țile, Legea 297/2004 privind 
piața de capital, Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009 şi Regula-
mentul 1/2006, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționa-
rilor la data de 26.04.2017, ora 
12.00, la sediul societății din 
Bucureşti, str. Logofătul Tăutu 
nr.99, sector 3. În cazul în care 
Adunarea nu se va putea ține 
datorită neîndeplinirii cvoru-
mului, a doua convocare este 
la data de 27.04.2017, la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. La 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor sunt îndreptățiți 
să participe şi să voteze acțio-

narii înregistrați în Registrul 
Acționarilor ținut de S.C. 
Depozitarul Central S.A. la 
sfârşitul zilei de 17.04.2017 
-considerată dată de referință. 
La data convocării Adunării 
Generale Ordinare a Acționa-
rilor capitalul social al S.C. 
B i o f a r m  S . A .  e s t e  d e 
98.537.535,00 lei divizat în 
985.375.350 acțiuni cu valoare 
nominală de 0,10 lei/acțiune. 
Fiecare acțiune dă dreptul la 
un vot în cadrul Adunării 
Generale a Acționarilor. Nu 
există clase diferite de acțiuni. 
Nu există drepturi de vot 
suspendate la data prezentei. 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor va avea pe 
ordinea de zi următoarele 
puncte: 1.Aprobarea situațiilor 
financiare individuale pentru 
anul încheiat la 31 decembrie 
2016 întocmite în conformitate 
cu IFRS adoptate de Uniunea 
Europeană, pe baza rapoar-
telor prezentate de Consiliul 
de Administrație şi de audi-
torul financiar. 2.Aprobarea 
descărcării de gestiune a admi-
nistratorilor pentru anul 2016. 
3.Aprobarea repartizării profi-
tului net realizat în anul 2016 
şi a dividendului brut de 0,017 
lei/acțiune. 4.Aprobarea distri-
buirii dividendelor începând 
cu data de 01.09.2017, care 
este data plății, cu suportarea 
de către acţionari a cheltuie-
lilor de distribuire, precum şi 
stabilirea termenului de ținere 
la dispoziția acționarilor a 
dividendelor. 5.Împuternicirea 
Consiliului de Administrație 
pentru alegerea agentului de 
plată şi stabilirea procedurii de 
distribuire a dividendelor, în 
conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 6.Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pe anul 2017. 7.Aprobarea 
unui buget net de cel mult 1% 
din profitul operațional pentru 
recompensarea membrilor 
Consiliului de Administrație 
pentru îndeplinirea bugetului 
2017, precum şi aprobarea 
delegării către C.A. a compe-
tentei de alocare a sumelor. 
8.Aprobarea programului de 
administrare şi de investiții pe 
anul 2017. 9.Numirea audito-
rului financiar extern şi fixarea 
duratei minime a contractului 
acestuia, datorită expirării 
contractului auditorului finan-
ciar extern. 10.Aprobarea datei 
de 18.08.2017 ca dată de înre-
gistrare în conformitate cu 
prevederile art.238 alin.(1) din 
Legea 297/2004 privind piața 
de capital. 11.Aprobarea datei 
de 17.08.2017 ca ex date, aşa 
cum este definită de prevede-
rile Regulamentului CNVM 
nr. 6/2009. 12.Aprobarea 
mandatării domnului Dănuț 
Vasile -Preşedinte al Consi-
liului de Administrație pentru 
semnarea tuturor documen-
telor emise în urma Adunării 
Generale Ordinare a Acționa-
rilor. A.Introducerea de puncte 
noi pe ordinea de zi şi prezen-
tarea de proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 

ordinea de zi a A.G.O.A. 
Potrivit dispozițiilor art. 1171 
alin. (1) din Legea nr. 31/1990 
Republicată şi ale art.7 alin.(1) 
din Regulamentul nr. 6/2009, 
unul sau mai mulți acționari 
reprezentând individual sau 
împreună cel puțin 5% din 
capitalul social al Societății, 
pot solicita Consiliului de 
Administrație al societății 
introducerea unor puncte noi 
pe ordinea de zi a A.G.O.A. şi/
sau prezentarea de proiecte de 
hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a 
A.G.O.A., cu respectarea 
următoarelor condiții: i.În 
cazul acționarilor persoane 
fizice solicitările trebuie să fie 
însoțite de copiile actelor de 
identitate ale acționarilor, care 
trebuie să permită identifi-
carea acestora în registrul 
acționarilor societății, ținut de 
Depozitarul Central S.A.. ii.
Calitatea de acţionar, precum 
şi,  în cazul acţionarilor 
persoane juridice sau al entită-
ţilor fără personalitate juri-
dică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza art. 
111 alin. (1) din Regulamentul 
6/2009, pe baza următoarelor 
documente prezentate emiten-
tului de către acţionar: a)
extrasul de cont din care 
rezultă calitatea de acţionar şi 
numărul de acţiuni deţinute; 
b)documente care atestă 
înscrierea informaţiei privind 
reprezentantul legal la depozi-
tarul central/respectivii parti-
cipanţi. În toate cazurile, 
documentele care atestă cali-
tatea de reprezentant legal 
întocmite într-o limbă străină, 
alta decât limba engleză, vor fi 
însoțite de o traducere, reali-
zată de un traducător auto-
rizat, în limba română sau în 
limba engleză. iii.Să fie însoțite 
de o justificare şi/sau de un 
proiect de hotărâre propus 
spre adoptare; iv.Propunerile 
privind introducerea de puncte 
noi pe ordinea de zi şi de 
proiecte de hotărâri propuse 
spre aprobarea Adunării 
Generale Ordinare a Acționa-
rilor trebuie să fie transmise/
depuse şi înregistrate la sediul 
social al societății din Bucu-
reşti, str. Logofătul Tăutu 
nr.99, sector 3, cod poştal 
031212, până la sfârşitul zilei 
de 07.04.2017,  în original, 
semnate şi, după caz, ştampi-
late* de către acționari sau 
reprezentanții legali ai aces-
tora, menționându-se pe plic 
în clar şi cu majuscule: 
«PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A 
A C Ț I O N A R I L O R  D I N 
DATA DE 26/27.04.2017». *În 
conformitate cu Art. V din 
Ordonanța Guvernului nr. 
17/2015 persoanele fizice, 
persoanele juridice de drept 
privat, precum şi entităţile 
fără personalitate juridică nu 
au obligaţia de a aplica ştam-
pila pe documente sau orice 
alte înscrisuri emise în relaţia 
dintre acestea, obligativitatea 
revenind doar institutiilor 

statului. B.Adresarea de între-
bări, în conformitate cu art. 13 
din Regulamentul nr. 6/2009, 
privind punctele de pe ordinea 
de zi a  A.G.O.A. Fiecare acți-
onar poate adresa întrebări 
societății printr-un înscris care 
va fi depus/transmis şi înregis-
trat la sediul social al societății 
din Bucureşti, str. Logofătul 
Tăutu nr.99, sector 3, cod 
poştal 031212, până la sfârşitul 
zilei de 24.04.2017, în original, 
semnat şi, după caz, ştampilat 
de către acționar sau reprezen-
tantul legal al acestuia, menți-
onându-se pe plic în clar şi cu 
m a j u s c u l e :  « P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACȚIONA-
RILOR DIN DATA DE 
26/27.04.2017». Aceleaşi 
cerințe de identificare specifi-
cate la litera A din prezentul 
convocator (“Introducerea de 
puncte noi pe ordinea de zi şi 
prezentarea de proiecte de 
hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi”) vor fi 
aplicabile şi pentru acționarii /
reprezentantul legal al acțio-
narilor care adresează între-
bări privind punctele de pe 
ordinea de zi a Adunării Gene-
rale a Acționarilor. Societatea 
poate formula un răspuns 
general pentru întrebările cu 
acelaşi conținut care va fi 
disponibil  pe pagina de 
internet a societății la secți-
unea Intrebari frecvente, în 
format întrebare-răspuns. C.
Exprimarea votului. Acționarii 
îşi pot exercita dreptul de vot 
direct, prin reprezentant sau 
prin corespondență. C.1.Votul 
direct în cadrul A.G.O.A. 
Accesul acționarilor îndreptă-
țiți să participe la adunarea 
generală a acționarilor este 
permis prin simpla probă a 
identității acestora, făcută în 
cazul acționarilor persoane 
fizice cu actul de identitate 
sau, în cazul persoanelor juri-
dice şi al acționarilor persoane 
fizice reprezentate, cu împuter-
nicirea dată persoanei fizice 
care le reprezintă -cu excepția 
reprezentantului legal (care de 
asemenea urmează a prezenta 
actul de identitate), cu respec-
tarea prevederilor legale apli-
cab i l e  în  mater i e  ş i  a 
prevederilor conținute în 
prezentul convocator. În cazul 
acționarilor persoane juridice 
sau a entităților fără personali-
tate juridică, calitatea de 
reprezentant legal se constată 
în baza listei acționarilor de la 
data de referință, primită de la 
Depozitarul Central. În cazul 
în care registrul acționarilor la 
data de referință nu conține 
date referitoare la calitatea de 
reprezentant legal sau acestea 
nu sunt actualizate, această 
calitate se dovedeşte cu un 
certificat constatator eliberat 
de registrul comerțului, 
prezentat în original sau copie 
conformă cu originalul, sau 
orice alt document, în original 
sau în copie conformă cu origi-
nalul, emis de către o autori-
tate competentă din statul în 
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care acționarul este înmatri-
culat legal, care atestă calitatea 
de reprezentant legal. Docu-
mentele care atestă calitatea 
de reprezentant legal al acțio-
narului persoană juridică vor fi 
emise cu cel mult 3 luni înainte 
de data publicării convocato-
rului adunării generale a acțio-
narilor. Acționarii care nu au 
capacitate de exercițiu precum 
și persoanele juridice pot fi 
reprezentați prin reprezen-
tanții lor legali, care la rândul 
lor pot da împuternicire altor 
persoane. C.2.Reprezentarea 
pe bază de procură specială 
sau procură (împuternicire) 
generală la A.G.O.A. Acțio-
narii pot fi reprezentați în 
A.G.O.A. prin alte persoane, în 
baza unei procuri speciale sau 
a unei procuri (împuterniciri) 
generale. Pentru acest tip de 
vot trebuie utilizate formula-
rele de procură specială (în 
limba română sau limba 
engleză) conforme cu prevede-
rile legislației aplicabile, care 
vor fi puse la dispoziție de 
Consiliul de Administrație al 
societății sau o procură gene-
rală, întocmită în conformitate 
cu prevederile Art. 151 din 
Regulamentul 6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi 
ale acţionarilor în cadrul 
adunărilor generale ale socie-
tăţilor comerciale. Acționarii 
persoane juridice sau entitățile 
fără personalitate juridică care 
participă la A.G.O.A. prin altă 
persoană decât reprezentantul 
legal, vor utiliza în mod obliga-
toriu o procură specială sau 
generală, în condițiile anterior 
precizate. a.Reprezentarea pe 
bază de procură specială. 
Formularele de procură 
specială vor fi disponibile în 
limba română și engleză înce-
pând cu data de 23.03.2017, 
ora 17.00, la sediul Societății, 
și pe pagina de internet a 
societății, www.biofarm.ro. În 
cazul în care un acționar 
desemnează, prin procură 
specială, ca mandatar o altă 
persoană, se va folosi formu-
larul de procură specială 
pentru persoane fizice sau 
pentru persoane juridice, după 
caz. i.În cazul acționarilor 
persoane fizice procurile 
speciale vor fi însoțite de 
copiile actelor de identitate ale 
acționarilor, care trebuie să 
permită identificarea acestora 
în registrul acționarilor socie-
tății, ținut de Depozitarul 
Central S.A.. ii.Calitatea de 
reprezentant legal a persoanei 
care a semnat procura se 
constată în baza listei acționa-
rilor de la data de referință 
primită de la Depozitarul 
Central S.A.. În cazul în care 
registrul acționarilor nu 
conține date referitoare la cali-
tatea de reprezentant legal sau 
acestea nu sunt actualizate, 
această calitate se dovedește 
cu un certificat constatator în 
original sau copie conformă cu 
originalul, eliberat de Registrul 
Comerțului sau orice alt docu-
ment, în original sau în copie 
conformă cu originalul, emis 

de către o autoritate compe-
tentă din statul în care acțio-
narul este înmatriculat legal, 
cu o vechime de cel mult 3 luni 
raportat la data publicării 
convocatorului adunării gene-
rale, care să permita identifi-
carea reprezentantului legal. 
Acționarii vor completa și 
semna procurile speciale în trei 
exemplare originale: unul 
pentru acționar, unul pentru 
reprezentant și unul pentru 
societate. Exemplarul pentru 
societate, completat, semnat, și 
după caz ștampilat, precum și 
documentele însoțitoare, se 
depun personal sau se transmit 
la sediul S.C. Biofarm S.A. din 
București, str. Logofătul Tăutu 
nr.99, sector 3, cod poștal 
031212, până la data de 
24.04.2017, ora 12.00, în plic 
închis, cu mențiunea scrisă în 
c l a r  ș i  c u  m a j u s c u l e : 
«PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A 
A C Ț I O N A R I L O R  D I N 
26/27.04.2017» sau transmise 
pe adresele de e-mail mihaela.
ion@biofarm.ro sau roxana.
stanciu@biofarm.ro până la 
aceeași dată și oră, cu semnă-
tura electronică extinsă încor-
porată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura 
electronică. Unui acţionar i se 
interzice să exprime voturi 
diferite în baza acţiunilor deţi-
nute de acesta la aceeași socie-
tate. Un acţionar dă în cadrul 
formularului de procura 
specială instrucţiuni specifice 
de vot persoanei care îl repre-
zintă, pentru fiecare punct 
înscris pe ordinea de zi a 
adunării generale a acţiona-
rilor. În cazul în care prin 
împuternicire sunt desemnaţi 
mai mulţi reprezentanţi 
supleanţi, se va stabili și 
ordinea în care aceștia își vor 
exercita mandatul. O persoană 
care acţionează în calitate de 
reprezentant poate reprezenta 
mai mulţi acţionari, numărul 
acţionarilor astfel reprezentaţi 
nefiind limitat. În cazul în care 
un reprezentant deţine împu-
terniciri diferite conferite de 
mai mulţi acţionari, acesta are 
dreptul să voteze pentru un 
acţionar în mod diferit faţă de 
votul pentru un alt acţionar. 
Persoana care reprezintă mai 
mulţi acţionari pe bază de 
împuterniciri exprimă voturile 
persoanelor reprezentate prin 
totalizarea numărului de 
voturi «pentru», «împotrivă» 
ș i  «abţinere» fără a  le 
compensa (de exemplu, la 
punctul x din ordinea de zi 
reprezint «a» voturi «pentru», 
«b» voturi «împotrivă» și «c» 
«abţineri»). În cazul împuter-
nicirilor speciale, voturile 
astfel exprimate sunt validate 
pe baza exemplarului 3 al 
împuternicirii speciale. Procu-
rile  speciale vor fi actualizate 
în cazul în care se vor face 
propuneri de completare a 
ordinii de zi de către acționari. 
În toate cazurile, persoanele 
fizice împuternicite prin 
procura specială se vor identi-
fica cu actul de identitate la 

A.G.O.A.. b.Reprezentarea pe 
bază de procură (împuterni-
cire) generală. Acționarii pot 
acorda o procură (împuterni-
cire) generală valabilă pentru o 
perioadă de timp care nu va 
depăși 3 (trei) ani, permițând 
reprezentantului desemnat să 
voteze în toate aspectele aflate 
în dezbaterea Adunărilor 
Generale ale Acționarilor 
Societății, cu condiția ca 
procura (împuternicirea) gene-
rală să fie acordată de către 
acționar, în calitate de client, 
unui intermediar definit 
conform art. 2 alin. (1) pct.14 
din Legea nr. 297/2004, sau 
unui avocat. În cazul împuter-
nicirilor generale persoana 
care acţionează în calitate de 
reprezentant nu trebuie să 
prezinte în adunarea generală 
a acţionarilor nicio dovadă 
privind exprimarea votului 
persoanelor reprezentate. 
Împuternicirea generală 
trebuie să conţină cel puţin 
următoarele informaţii: a.nu-
mele/denumirea acţionarului; 
b.numele/denumirea reprezen-
tantului (cel căruia i se acordă 
împuternicirea); c.data împu-
ternicirii, precum și perioada 
de valabilitate a acesteia, cu 
respectarea prevederilor 
legale; împuternicirile purtând 
o dată ulterioară au ca efect 
revocarea împuternicirilor 
datate anterior; d.precizarea 
faptului că acţionarul împu-
ternicește reprezentantul să 
participe și să voteze în numele 
său prin împuternicirea gene-
rală în adunarea generală a 
acţionarilor pentru întreaga 
deţinere a acţionarului la data 
de referinţă, cu specificarea 
expresă a societăţii/societăţilor 
pentru care se utilizează 
respectiva împuternicire gene-
rală. Împuternicirea generală 
încetează prin: (i)revocarea 
scrisă de către acţionarul 
mandant a acesteia, transmisă 
emitentului cel mai târziu 
până la data-limită de depu-
nere a împuternicirilor aplica-
bilă unei adunări generale 
extraordinare sau ordinare, 
organizată în cadrul manda-
tului, redactată în limba 
română ori în limba engleză; 
sau (ii)pierderea calităţii de 
acţionar a mandantului la 
data de referinţă aplicabilă 
unei adunări generale extraor-
dinare sau ordinare, organi-
zată în cadrul mandatului; sau 
(iii)pierderea calităţii de inter-
mediar sau de avocat a 
mandatarului. Împuternicirea 
generală va fi semnată de acţi-
onar și însoţită de o declaraţie 
pe propria răspundere dată de 
reprezentantul legal al inter-
mediarului sau de avocatul 
care a primit împuternicirea 
de reprezentare prin împuter-
nicirea generală, din care să 
reiasă că: (i)împuternicirea 
este acordată de respectivul 
acţionar, în calitate de client, 
intermediarului sau, după caz, 
avocatului; (ii)împuternicirea 
generală este semnată de acţi-
onar, inclusiv prin atașare de 
semnătură electronică extinsă, 

dacă este cazul. Declaraţia 
prevăzută mai sus trebuie 
depusă la Biofarm în original, 
semnată și, după caz, ștampi-
lată, fără îndeplinirea altor 
formalităţi în legătură cu 
forma acesteia. Declaraţia se 
depune odată cu împuterni-
cirea generală. Acționarii nu 
pot fi reprezentați în Adunarea 
Generală a Acționarilor, pe 
baza unei procuri (împuterni-
ciri) generale, de către o 
persoană care se află într-o 
situație de conflict de interese, 
în conformitate cu dispozițiile 
art. 243 alin. (64) din Legea nr. 
297/2004. Procurile (împuter-
nicirile) generale, înainte de 
prima lor utilizare, se depun la 
societate cu 48 de ore înainte 
de Adunarea Generală, în 
copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul sub 
semnătura reprezentantului 
sau transmise pe adresele de 
e-mail mihaela.ion@biofarm.
ro sau roxana.stanciu@
biofarm.ro până la aceeași 
dată și oră, cu semnătura elec-
tronică extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică. 
Copii certificate ale procurilor 
(împuternicirilor) generale 
sunt reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al 
A.G.O.A.. În cazul în care 
persoana împuternicită prin 
procură (împuternicire) gene-
rală este o persoană juridică 
aceasta poate să își exercite 
mandatul primit prin interme-
diul oricărei persoane care 
face parte din organele de 
administrare și conducere, sau 
prin oricare din angajații săi, 
prezentând documente care să 
ateste calitatea acestora, în 
original sau în copie conformă 
cu originalul. În toate cazurile, 
persoanele fizice împuternicite 
prin procura (împuternicire) 
generală se vor identifica cu 
actul de identitate la A.G.O.A.. 
C.3.Votul prin corespondență 
în cadrul A.G.O.A. Acționarii 
S.C. BIOFARM S.A. înregis-
trați la data de referință 
17.04.2017 în registrul acționa-
rilor eliberat de Depozitarul 
Central S.A. au posibilitatea 
de a vota prin corespondență, 
înainte de Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, prin 
utilizarea buletinelor de vot 
prin corespondență puse la 
dispoziție de societate. Formu-
larele de buletin de vot prin 
corespondență vor fi disponi-
bile în limbile română și 
engleză, începând cu data de 
23.03.2017, ora 17.00, la sediul 
Societății, și pe pagina de 
internet a societății, www.
biofarm.ro. i.În cazul votului 
prin corespondență al acționa-
rilor persoane fizice, formula-
rele de vot prin corespondență 
trebuie să fie însoțite de copiile 
actelor de identitate ale acțio-
narilor, care trebuie să permită 
identificarea acestora în regis-
trul acționarilor societății, 
ținut de Depozitarul Central 
S.A., și dacă este cazul, copii 
de pe actele de identitate ale 

reprezentanților legali (în 
cazul persoanelor fizice lipsite 
de capacitate de exercițiu ori 
cu capacitate de exercițiu 
restrânsă), împreună cu 
dovada calității de reprezen-
tant legal; ii.În cazul votului 
prin corespondență al acționa-
rilor persoane juridice sau a 
entităților fără personalitate 
juridică, calitatea de reprezen-
tant legal se constată în baza 
listei acționarilor de la data de 
referință primită de la Depozi-
tarul Central S.A.. În cazul în 
care registrul acționarilor nu 
conține date referitoare la cali-
tatea de reprezentant legal sau 
acestea nu sunt actualizate, 
această calitate se dovedește 
cu un certificat constatator în 
original sau copie conformă cu 
originalul, eliberat de Registrul 
Comerțului sau orice alt docu-
ment, în original sau în copie 
conformă cu originalul, emis 
de către o autoritate compe-
tentă din statul în care acțio-
narul este înmatriculat legal, 
cu o vechime de cel mult 3 luni 
raportat la data publicării 
convocatorului adunării gene-
rale, care să permită identifi-
carea reprezentantului legal. 
Documentele care atestă cali-
tatea de reprezentant legal 
întocmite într-o limbă străină, 
alta decât limba engleză, vor fi 
însoțite de o traducere, reali-
zată de un traducător auto-
rizat, în limba română sau în 
limba engleză. Votul prin 
corespondenţă poate  f i 
exprimat de către un reprezen-
tant numai în situaţia în care 
acesta a primit din partea 
acţionarului pe care îl repre-
zintă o împuternicire specială/ 
generală care se depune la 
emitent în conformitate cu art. 
243 alin. (63) din Legea nr. 
297/2004, cu modificările și 
completări le  ulterioare. 
Formularul de buletin de vot 
prin corespondență, în limba 
română sau în limba engleză, 
în format scris precum și 
actele însoțitoare trebuie 
depuse/transmise și înregis-
trate la sediul societății din 
București, str. Logofătul Tăutu 
nr.99, sector 3, cod poștal 
031212, în original, comple-
tate, semnate și, după caz, 
ștampilate, până la data de 
24.04.2017, ora 12.00, în plic 
închis, cu mențiunea scrisă în 
c l a r  ș i  c u  m a j u s c u l e : 
«PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A 
A C Ț I O N A R I L O R  D I N 
26/27.04.2017» sau transmise 
pe adresele de e-mail mihaela.
ion@biofarm.ro sau roxana.
stanciu@biofarm.ro până la 
aceeași dată și oră, cu semnă-
tura electronică extinsă încor-
porată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura 
electronică, sub sancțiunea 
pierderii dreptului de vot. 
Formularele de buletine de vot 
prin corespondență vor fi actu-
alizate în cazul în care se vor 
face propuneri de completare 
a ordinii de zi de către acțio-
nari. Acționarii care votează 
prin corespondență trebuie 

să-și exercite în mod corect 
dreptul lor de vot, astfel încât 
pentru fiecare subiect înscris 
pe ordinea de zi și în buletinul 
de vot să rezulte în mod expres 
și clar opțiunea sa de vot. În 
cazul în care la un subiect  sau 
mai multe din cele înscrise pe 
buletinul de vot vor exista mai 
multe opțiuni, sunt ilizibile sau 
sunt exprimate condiționat, ori 
s-au utilizat alte formulare de 
buletine de vot, voturile 
aferente acelor puncte vor fi 
considerate nule, pentru 
motivul exprimării viciate a 
consimțământului. Formula-
rele de vot care nu sunt primite 
la sediul S.C. BIOFARM S.A. 
până la datele și orele mai sus 
menționate nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea 
cvorumului și majorității în 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor. În situația în 
care acționarul care și-a 
exprimat votul prin corespon-
dență participă personal sau 
prin reprezentant la A.G.O.A.., 
votul exprimat prin corespon-
dență va fi anulat. În acest caz 
va fi luat în considerare doar 
votul exprimat personal sau 
prin reprezentant. Dacă 
persoana care reprezintă acțio-
narul prin participare perso-
nală la A.G.O.A. este alta 
decât cea care a exprimat 
votul prin corespondență, 
atunci pentru valabilitatea 
votului  său aceasta  va 
prezenta la A.G.O.A. o revo-
care scrisă a votului prin cores-
pondență semnată de acționar 
sau de reprezentantul care a 
exprimat votul prin corespon-
dență. Acest lucru nu este 
necesar dacă acționarul sau 
reprezentantul legal al aces-
tuia este prezent la Adunarea 
Generală. Începând cu data de 
23.03.2017, ora 17.00, docu-
mentele, materialele informa-
tive, proiectele de hotărâre în 
legătură cu Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor, 
în condițiile legislației în 
vigoare, pot fi consultate și 
obținute de acționari de pe 
website-ul Societății, www.
biofarm.ro, sau de la Oficiul 
Juridic -Acționariat, la sediul 
Societății, în zilele lucrătoare 
între orele 10:00-16:00. Infor-
mații suplimentare se pot 
obține la sediul S.C. Biofarm 
S.A. sau la numărul de telefon 
021.301.06.87, în zilele lucră-
toare între orele 10:00-16:00. 
Toate documentele pentru 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor pot fi depuse la 
sediul societății în zilele lucră-
toare în intervalul orar 10:00-
16:00. Președinte C.A. Dănuț 
Vasile.

LICITAȚII  
l  D e b i t o r u l  S C  G T P 
Company SRL – în faliment, 
in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în localitatea Drobeta 
Turnu Severin, str. Horațiu, nr. 
1A, jud. Mehedinţi, cod unic 
de  ident i f i care  f i sca lă 
17174320, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. 

ANUNȚURI



www.jurnalul.ro 17
J25/73/2005, prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare prin negociere directă 
cu pas de supraofertă de 10% 
din prețul de vânzare: - corpuri 
iluminat (lustre cu 2 braţe, 
lustre cu 3 braţe, lustre cu 5 
braţe, aplice, plafoniere, 
obiecte artizanale, obiecte de 
mobilier, etc din proprietatea 
debitoarei SC GTP Company 
SRL. Preţul negociat între SC 
GT Company SRL prin lichi-
datorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL și  persoana 
fizica Popescu Florentin 
Dacian este în sumă de 
1150,00 lei. Negocierea directă 
cu pas de supraoferta va avea 
loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului, nr.7A, jud. Mehedinţi în 
data de 25.04.2017 orele 10:00. 
Participarea la negocierea 
directa cu pas de supraoferta 
este condiţionată de consem-
narea la bancă, până la data 
de 25.04.2016 orele 9,30 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al negocierii directe, 
depunerea unei oferte de 
cumparare care sa respecte 
pasul de supraofertare de 150 
lei și să achiziționeze caietului 
de sarcini in suma de 50 lei. 
Invităm pe toti cei care vor sa 
se prezinte la ședinţa de nego-
ciere directa la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii 
la telefoanele: 0756482035 fax 
0252354399; email: office@
consultant-insolven.ro 

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al SCR Best Construct 
SRL desemnat prin hotărârea 
din data de 27.09.2016, pronun-
tata in dosar nr. 32668/3/2016 
af lat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunului mobil aflat in proprie-
tatea SCR Best Construct SRL, 
constand in autoturism 
Volkswagen Beetle, an fabri-
catie  2012,  combustibi l 
Benzină, capacitate cilindrica 
1197 cm3, putere 77 kw, 
culoare Galbenă, 9641 kilo-
metri, stare tehnica satisfăcă-
toare, in valoare totala de 
10.000 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului mobil aparti-
nand societatii falite se va 
organiza in data de 07.04.2017 
ora 14.00, prin licitatie publica. 
In cazul in care bunului nu se 
va adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza 
alte 4 (patru) licitatii saptama-
nale, în datele de 14.04.2017, 
21.04.2017, 28.04.2017 și 
05.05.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 

Locul de desfasurare a licitati-
ilor va fi stabilit la sediul lichi-
da toru lu i  jud ic ia r  d in 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona la sediul lichidato-
rului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 400 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului 
de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al SCR Best Construct 
SRL desemnat prin hotărârea 
din data de 27.09.2016, 
pronuntata in dosar nr. 
32668/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia 
a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare prin licitatie 
publica a bunului mobil aflat in 
propr ie tatea  SCR Best 
Construct SRL, constand in 
autoturism Chevrolet Kalos, 
an fabricatie 2005, combustibil 
Benzină, capacitate cilindrica 
1399 cm3, putere 69 kw, 
culoare ROȘU, 68172 kilo-
metri, stare tehnica bună, in 
valoare totala de 1.700 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand soci-
etatii falite se va organiza in 
data de 05.04.2017 ora 14.00, 
prin licitatie publica. In cazul 
in care bunului nu se va adju-
deca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 4 
(patru) licitatii saptamanale, în 
d a t e l e  d e  1 2 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
19.04.2017, 26.04.2017 și 
03.05.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona la sediul lichi-
datorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui 
caiet de sarcini este de 300 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al SCR Best Construct 
SRL desemnat prin hotărârea 
din data de 27.09.2016, 
pronuntata in dosar nr. 
32668/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia 
a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare prin licitatie 
publica a bunului mobil aflat in 
propr ie tatea  SCR Best 
Construct SRL, constad in 
autoutilitară Ford Transit, an 
fabricatie 2011, combustibil 
Motorină, capacitate cilindrica 
2198 cm3, putere 92 kw, 
culoare Alb- Gri, 174569 kilo-
metri, stare tehnica bună, in 
valoare totala de 7.000 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand soci-
etatii falite se va organiza in 
data de 11.04.2017 ora 14.00, 
prin licitatie publica. In cazul 
in care bunului nu se va adju-
deca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 4 
(patru) licitatii saptamanale, în 
d a t e l e  d e  1 8 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
25.04.2017, 02.05.2017 și 
09.05.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi 
conditii.  Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona la sediul lichi-
datorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui 
caiet de sarcini este de 400 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al SCR Best Construct 
SRL desemnat prin hotărârea 
din data de 27.09.2016, 
pronuntata in dosar nr. 
32668/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia 
a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare prin licitatie 
publica a bunului mobil aflat in 
propr ie tatea  SCR Best 
Construct SRL, constand in 
autoturism Dacia Logan 
Break, an fabricatie 2012, 
combustibil Motorina, capaci-
tate cilindrica 1461 cm3, putere 
65 kw, culoare ALB, 161174 
kilometri, stare tehnica bună, 
in valoare totala de 3.000 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand soci-
etatii falite se va organiza in 
data de 30.03.2017 ora 14.00, 

prin licitatie publica. In cazul 
in care bunului nu se va adju-
deca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 4 
(patru) licitatii saptamanale, în 
d a t e l e  d e  0 6 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
13.04.2017, 20.04.2017 și 
27.04.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona la sediul lichi-
datorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui 
caiet de sarcini este de 300 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al SCR Best Construct 
SRL desemnat prin hotărârea 
din data de 27.09.2016, 
pronuntata in dosar nr. 
32668/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia 
a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare prin licitatie 
publica a bunului mobil aflat in 
propr ie tatea  SCR Best 
Construct SRL, constand in 
autoturism Renault Fluence 
Berlina, an fabricatie 2012, 
combustibil Motorina, capaci-
tate cilindrica 1461 cm3, putere 
81 kw, culoare ALB, 117368 
kilometri, stare tehnica satisfă-
cătoare, in valoare totala de 
4.300 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului mobil aparti-
nand societatii falite se va 
organiza in data de 03.04.2017 
ora 14.00, prin licitatie publica. 
In cazul in care bunului nu se 
va adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza 
alte 4 (patru) licitatii saptama-
nale, în datele de 10.04.2017, 
18.04.2017, 24.04.2017 și 
02.05.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se 

pot achizitiona la sediul lichi-
datorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui 
caiet de sarcini este de 300 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Primăria comunei Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava, 
anunţă organizarea procedurii 
de licitaţie publică, privind 
închirierea trupurilor de 
pășune comunală în suprafată 
totală de 257,69 ha, după cum 
urmează: 1. Poiana Bâtcii - 
22,15 ha. 2. Poiana de sub 
Batca - 2,05 ha. 3. Trupul 
Nicolae a lui Irimei - 1,17 ha. 4. 
Tatarca I - 4,82 ha. 5. Tatarca 
II - 3,00 ha. 6. Preluca Jucani - 
10,56 ha. 7. Preluca la Tarani - 
5,31 ha. 8. Poiana la Martin 
- 1,33 ha. 9. Batca Tătarcii - 
34,56 ha. 10. Cătunul Tatarca 
- 4,45 ha. 11. Poiana la Cruce - 
2,38 ha. 12. Poiana la Tanc - 
0,74 ha. 13. Valea Tatarca Mica 
- 0,54 ha. 14. Valea Tatarcii 
Mari - 3,29 ha. 15. Haju - 14,77 
ha. 16. Suhard trup 1A - 67,56 
ha. 17. Suhard trup 1B - 58,32 
ha. 18. Suhard trup 2 - 6,47 ha. 
19. Vulpoi parc. „b,c,e,f„ - 
14,22 ha. Cererea de înscriere 
împreună cu documentele de 
calificare, vor fi depuse la regis-
tratura Primăriei comunei 
Dorna Candrenilor, în plic 
sigilat, până la data de 
21.04.2017, orele 10:00. Data 
deschiderii licitaţiei publice: 
21.04.2017, orele 12:00. Caietul 
de sarcini, precum și orice alte 
informaţii le puteţi solicita la 
sediul autorităţii contractante, 
respectiv Primăria comunei 
Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava, tel/fax. 0230-575005, 
0230-575167.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de membru 
al CMDR, seria AHV nr. 24, 
eliberat la data de 31.01.2008 
pe numele Popa Vlad Liviu. Se 
declara nul.

l SC Smart Travel Advisors 
SRL cu sediul in Municipiul 
Bucuresti, Str.Rasadnitei 
nr.109 avand CUI.31404548, 
declar pierdut certificat de 
inregistrare fiscal emis de 
ONRC.Bucuresti avand nr.de 
ordine in registrul comertului 
J40/3774/22.03.2013, eliberat la 
data de 27.03.2013 cu seria B.
nr.2728695. Declar nul.

l P.F.A. Stuparu Cristina, 
identificată prin C.U.I. 
31014707, având sediul social 
în str. Vlaicu Vodă nr. 21, 
sector 3, București, declar nul 
certificat constatator cu nr. 
46917/07.02.2017. 

l Subsemnatul Cobrescu Ion 
-Miorel angajat la S.C. Mille-
nium Trans Impex S.R.L., RO 
13516616, declar pierdute 
biletele de călătorie de la seria 
12393401 la 12393700. Se 
declară nule. 

l Declar pierdut și nul 
contract nr. 1025 pentru 
construirea de locuinţe propri-
etate personală eliberat de 
Consiliul Popular al Munici-
piului București Oficiul pentru 
Construirea de Locuinţe 
Proprietate Personală, pe 
numele Bratosin Maritica.

l Declar pierderea legitimaţiei 
de  s tudent  în  data  de 
08.10.2016, eliberată de A.S.E. 
București pe perioada studiilor 
masterale, pe numele Lungana 
Florin Nicolae.

l Lemon Events S.R.L., cu 
sediul în București, str. Soldat 
Zambilă Ioniţă nr. 4, sector 2, 
J40/8698/2016, C.U.I. 36236631, 
declară pierdut registru de 
evidenţă a zilierilor seria RZGX 
nr. 0036989, eliberat la data de 
02.03.2017 de I.T.M. București. 
Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregis-
trare seria B nr. 2379479, 
eliberat de O.N.R.C. de pe 
lângă Tribunalul Ialomiţa la 
data de 08.09.2011, aparţinând 
SC Deasign Print SRL, 
RO29068268, loc. Ciochina, 
jud. Ialomiţa. Se declară nul.

l Pierdut certificat de membru 
eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. 
Constanța cu numărul CT 
seria 001199 Toma Anișoara. Îl 
declar nul.

l Kiboko Workshops SRL, cu 
sediul în com.Ciolpani, jud.
I l f o v,  a v â n d  J 2 3 / 1 7 0 / 
23.01.2014, CUI:32693274, 
declară pierdut și nul certifi-
catul de înregistrare seria B, 
nr.2882302, eliberat la data de 
24.01.2014 de către ORC Ilfov.

l Adeverinta achitare inte-
grala, Bucur Agapie. O declar 
nula.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare incheiat cu ICVL 
Nr.96/30.04.1975, Proces verbal 
s i  C n t r a c t  i m p r u m u t 
Nr.3998/30.04.1975, pe numele 
Stoica Iuliana. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal de 
punere in aplicare a Dispozitiei 
nr.1355/13.12.2002 emisa de 
Primarul General al Munici-
piului Bucuresti, pe numele 
Sandescu Lucia. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta plata 
finala Contract vanzare 
c u m p a r a r e  n r. N 0 5 7 3 2 / 
03.03.2005, Boca Gavril, Boca 
Ecaterina. O declar nula.

l Pierdut Contract construire 
nr.778/1/1979, pe numele Tilica 
Vasile. Il declar nul.

l Pierdut certificat de inregis-
trare B1627597, certificat 
constatator Legea nr.359/2004, 
pentru sediul  social al  SC 
Maty  Sori –Costi  SRL, 
J03/1065/2009, CUI 26066300, 
cu  sediul social in comuna 
Boteni, satul Boteni, nr.783B, 
judetul Arges. Le declar nule.

ANUNȚURI


