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OFERTE SERVICIU
l Hotel Oxford si Hotel Malibu Din
Mamaia angajeaza in conditii foarte
avantajoase: receptioner, camerista,
bucatar sef, bucatar, bufetier, ospatari
si ajutori de ospatari cu experienta.
Oferim cazare, detalii la
0735.333.103, office@hoteloxford.ro.
l Angajam montator pardoseala
epoxidica si poliuretanica si tencuitor
pentru tencuiala mecanizata cu sau
fara experienta pentru munca in tara
si in strainatate. Conditii avantajoase. Detalii la tel: 0741.978.624
l Societate în construcţii Măgurele
Ilfov, angajează şoferi şi mecanici
utilaje cu salarii peste media pieţei,
bonificaţii cazare şi decontare transport. 0731026358; 0731026385.
l Biblioteca Judeţeană „Alexandru
D.Xenopol”, cu sediul în localitatea
Arad, str.Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4,
judeţul Arad, organizează concurs
pentru ocuparea următoarei funcţii
contractuale vacante de: -bibliotecar,
studii medii, treaptă profesională IA,
1 post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22 mai 2018,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
29 mai 2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime
în muncă: minim 5 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul instituţiei din str.Gh.Popa de
Teiuş, nr.2-4, et.I, camera 20, până cel
târziu vineri, 11 mai 2018, ora 16.00.
Relaţii suplimentare la sediul Bibliotecii Judeţene „Alexandru D.
Xenopol”, str.Gh.Popa de Teiuş,
nr.2-4, et.I, camera 20, persoană de
contact: Cristina Teiuşanu, telefon:
0724.233.413, fax: 0257.256.510,
e-mail: secretariat@bibliotecaarad.ro
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alexandria, judeţul Teleorman,
strada Libertăţii, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant: -1 post
asistent medical principal PL în
cadrul Laboratorului de Radiologie şi
Imagistică. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru asistent
medical principal PL, Laboratorul de
Radiologie şi Imagistică: -Absolvent
al şcolii postliceale specialitatea radiologie sau echivalent în domeniu prin
echivalare conform HG 797/1997;
-Certificat de membru eliberat de
OAMGMAMR; -5 ani vechime în
activitate. Concursul se organizează
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă în data de 22.05.2018, ora
10.00, proba scrisă, iar data şi ora
interviului vor fi anunţate după
rezultatul probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului şi trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
la art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia şi relaţii suplimentare la

avizierul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefoanele:
0247.306.723/0247.306.758.
l Primăria Comunei Mihăeşti, cu
sediul în comuna Mihăeşti, judeţul
Argeş, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: paznic comunal, 2
posturi, conform HG nr.286/2011,
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale din sectorul bugetar.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.05.2018,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
24.05.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii absolvent al şcolii generale de
8 clase; -vechime minimă 3 ani în
funcţia de paznic; -domiciliul în
comună. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Comuna Mihăeşti, judeţul Argeş.
Relaţii suplimentare la sediul:
Comuna Mihăeşti, persoană de
contact: Baroana Zefina, telefon:
0248.560.002, fax: 0248.560.005.
l Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu”
organizează concurs, în conformitate
cu prevederile O.M.S. Nr. 869/2015,
cu completările şi modificările ulterioare, pentru ocuparea următorului
post temporar vacant, pe durată
determinată - 7 luni: 1 post de medic
specialist - specialitatea neonatologie,
Secţia Neonatologie. Dosarul de
înscriere la concurs va cuprinde
următoarele documente: a) cerere în
care se menționează postul pentru
care dorește să concureze; b) copie de
pe diploma de medic și certificatul/
adeverinţa de confirmare în gradul
profesional; c) copie a certificatului
de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d)
dovada/înscrisul din care să rezulte
că nu i-a fost aplicată una dintre
sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1)
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului
prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; f)
cazierul judiciar; g) certificat medical
din care să rezulte că este apt din
punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează; h)
chitanța de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate. Taxa de
concurs este de 150 lei şi se va achita
la sediul unităţii. Tematica de
concurs şi bibliografia vor fi afişate pe
site-ul spitalului https://maternitateagiulesti.ro/ şi la avizerul unităţii.
Înscrierile la concurs se fac la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu” din
Calea Giuleşti Nr. 5, Sector 6, Bucureşti, la Biroul RUNOS, în termen de
10 zile calendaristice de la data

publicării, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar
nu mai devreme de 6 zile lucrătoare
de la încheierea înscrierilor. Relaţii
suplimentare la Spitalul Clinic de
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti, Biroul
RUNOS, Tel: 021/303.50.50.
l Centrul Cultural “Lucian Blaga”
Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unui post vacant
-personal contractual: Inspector de
specialitate gradul I -personal
contractual, în cadrul Serviciului
contabilitate, buget, salarizare,
personal, achiziții, administrativ,
gestiune. Probele stabilite pentru
concurs: probă scrisă şi interviu.
Data, ora şi locul desfăşurării probei
scrise: 21.05.2018, ora 10:00, municipiul Sebeş, bd. Lucian Blaga, nr. 45;
Data, ora şi locul desfăşurării interviului: 25.05.2018, ora 10:00, municipiul Sebeş, bd. Lucian Blaga, nr. 45;
Termen limită de depunere al dosarului de înscriere: 14.05.2018, ora
16:00. Condiţii de participare la
concurs sunt: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă și masterat în domeniul ştiinţelor umaniste (filologie, istorie, filozofie, antropologie etc); -fără vechime
în specialitatea studiilor. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
Centrului Cultural “Lucian Blaga”
Sebeș, la Secretariat, persoana de
contact, dna. Anca Micu, tel. 0752088 328.
l În baza HG nr.286/23.03.2011
modificată și completată prin HG
1027/2014, Primăria comunei
Devesel, județul Mehedinți, organizează concurs /examen, pentru
ocuparea unui post contractual de
execuție pe durată nedeterminată de
inspector de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Devesel, județul Mehedinți. Concursul va avea loc la data
de: 22.05.2018, ora 10,00- proba
scrisă; 25.05.2018, ora 10,00– proba
interviu. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul
Primăriei comunei Devesel, respectiv
până în data de 14.05.2018 ora 16,00.
Relaţii suplimentare la sediul primăriei comunei Devesel, persoană de
contact: Cotarcea Constanța telefon:
0252353257, fax: 0252707111 E-mail:
comunadevesel@gmail.com.
l Casa Oamenilor de
Știință, cu sediul în
București, Calea 13
Septembrie, nr.13, sector
5, unitate reînființată
prin HG. 347/1990 cu
finanțare de la bugetul
statului, subordonată
Academiei Române,
organizează în condițiile
Regulamentului aprobat
prin HG 286/2011 actualizat, concurs pentru
ocuparea, pe durată
nedeterminată, a unui
post contractual vacant,
Contabil Șef Gradul II

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
(S)- funcție de conducere. Condiții
specifice: Contabil Șef Gradul II(S)–
funcție de conducere– proba scrisă și
interviu: -studii superioare economice
universitare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul economic;
-vechimea necesară ocupării postului
în specialitatea economică minim 8
ani; -obligatoriu candidatul să dețină
atestat eliberat de M.F.P în Sistemul
European de Conturi S.E.C.
Concursul se organizează la sediul
unității Casa Oamenilor de Știință
din București, Calea 13 Septembrie,
nr.13, sector 5.
Concursul se va
desfăsura după cum urmează: 1.
Afișarea anunțului la sediul unității
se face în data de 26.04.2018;2. Data
limită până la care se pot depune
personal actele pentru dosarul de
concurs la sediul unității este
14.05.2018 ora 14.00; 3. Etapa I–
selecție dosare–15.05.2018 ora 14.00;
4. Etapa II– proba scrisă- 22.05.2018,
ora 10.00; 5. Etapa III– interviul–
28.05.2018, ora 10.00. Secretariatul
comisiei de concurs între orele 09.0013.00 zi lucrătoare este asigurat de
dna.Macovei Rebeca, tel. 021
318.81.40, email rebeca.macovei@
acad.ro.
l Primăria Comunei Merei, judeţul
Buzău, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei
publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier
juridic, clasa I, grad profesional
superior, în cadrul Compartimentului
„Juridic şi de administraţie publică
locală” din Aparatul de specialitate
al Primarului Comunei Merei.
Condiţii generale: pentru a participa
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de
art.54 din Legea 188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice:
-nivel studii universitare de licenţă,
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă în ramura ştiinţe juridice;
-competenţe în domeniul tehnologiei
informaţiei (operare PC -nivel bază)
dovedite cu documente (atestat, certificat, foaie matricolă etc.), eliberate
de unităţi specializate; -vechime în
specialitatea studiilor necesară:
minim 9 ani. Pentru înscrierea la
concurs candidaţii vor depune
dosarul de concurs la registratura
generală a Primăriei Merei, zilnic, de
luni până vineri, între orele 8.3016.00, în perioada 19.04.201808.05.2018. Prima probă, proba
scrisă, se va desfăşura în data de
22.05.2018, ora 10.00, iar interviul se
va susţine în termen de maxim 5 zile
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lucrătoare de la data probei scrise, la
sediul Primăriei Comunei Merei, ora
10.00, în sala de şedinţe şi festivităţi.
Adresa de corespondenţă: Primăria
Comunei Merei, sat Merei, str.Principală, nr.91, comuna Merei, judeţul
Buzău. Bibliografia şi alte informaţii
suplimentare pot fi accesate de pe
site-ul Primăriei Comunei Merei:
www.primariamerei.ro şi la tel.
0238.509.159, int.123, e-mail: office@
primariamerei.ro
l Școala Gimnazială nr. 1 Moara
Vlăsiei, cu sediul în jud. Ilfov, com.
Moara Vlăsiei, strada Șoseaua
Eroilor, nr. 127, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual
vacant de conducere, administratorfinanciar șef (O.U.G. 90/2017, încadrându-ne la excepții- post unic),
studii superioare, vechime în funcție
minim 5 ani. Înscrierile se fac la
sediul instituţiei, serviciul secretariat,
în perioada 07.05.2018- 15.05.2018
(în zilele lucrătoare), în intervalul
orar 12:00-16:00. Concursul se va
organiza la sediul Școlii Gimnaziale
nr. 1 Moara Vlăsiei, conform calendarului următor: -16. 05. 2018:
selecția dosarelor de înscriere; -21. 05.
2018, ora 10:00: proba scrisă; -23. 05.
2018, ora 09:00: proba practică; -23.
05. 2018, ora 12:00: proba interviu.
Informații suplimentare se pot obţine
la tel. 0212672139.
l Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs, în condiţiile legii, în
zilele de 12 și 14 iunie 2018, la sediul
din Splaiul Independenţei nr. 5, sector
4, pentru ocuparea posturilor de
grefier vacante pe durată determinată,
astfel: cu studii superioare la Curtea
de Apel București- 2 posturi, Tribunalul București- 2 posturi, Judecătoria
Slobozia– 1 post, Tribunalul Ilfov- 2
posturi, Tribunalul Teleor- man– 1
post, Judecătoria Roșiori de Vede– 1
post, precum și cu studii medii: Tribunalul Giurgiu- 1 post și Judecătoria
Alexandria- 1 post. Condiţiile de
participare, tematica, bibliografia şi
actele necesare înscrierii la concurs
vor fi afişate la sediul Curţii de Apel
Bucureşti şi pe pagina de Internet la
adresa: http://www.cab1864.eu, la
rubrica Resurse Umane– Concursuri/
Examene. Cuantumul taxei de
concurs este de 150 lei şi se achită la
casieria Curţii de Apel Bucureşti.
Dosarele de concurs vor fi depuse la
sediul Curţii de Apel Bucureşti–
Splaiul Independenţei nr.5, sector 4,
mezanin, cam. M 01, până la data de
22.05.2018 (inclusiv), în zilele lucrătoare între orele 9,00–16,00.
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VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă mare, central în Oradea.
Relaţii la telefon 0721.773033.

CITAȚII
l Numita Dobos Maria, căs.Hotye
este citată la Judecătoria Sighetu
Marmaţiei, pentru termenul din data
de 23 mai 2018, în proces cu Vizişcan
Gheorghe şi Vizişcan Floare , în
dosar nr.454/307/2018 având ca
obiect uzucapiune.
l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum
(Coconu) Anişoara şi Sîrbu
Alexandru Valentin, în data de
22.05.2018, la Judecătoria Roşiorii de
Vede, str. Mărăşeşti nr. 52, în dosar
845/292/2009* având ca obiect rejudecare succesiune, reclamantă fiind
Ţiparu Mariana.
l În dosarul nr.214/210/2018 al
Judecătoriei Chișineu-Criș, reclamantul Storlitoiu Ioan, domiciliat în
Sepreuș, nr. 38, jud. Arad, în contradictoriu cu Incicau Ioan, decedat în
28.05.1952 în Sepreuș, solicită
constatarea faptului juridic al uzucapiunii, prescripție achizitivă și
nașterea dreptului de proprietate
asupra imobilului înscris în CF
303838 Sepreuș, Top 333-334/b,
compus din teren intravilan de 1.440
mp.Toți cei interesați pot formula
opoziție de la publicare respectiv
afișare prezentei somații.
l Grigore Ilie, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Albeşti, str. Islazului, F.N., jud. Ialomiţa este
chemată la Judecătoria Slobozia,
Sala 2 Civil, în data de 24 Mai 2018,
ora 08:30, în calitate de pârât, în
dosarul nr. 4430/312/2017, în proces
cu Grigore Marioara, în calitate de
reclamant, pentru fond-exercitarea
autorităţii părinteşti.
l Se citează Ghețu Constantin, în
dosar nr. 5369/288/2015, pentru data
de 10.05.2018, la Tribunalul Vâlcea,
în proces cu Necșoiu Simona, în calitate de pârât.
l D-ul Schlecht loan, în calitate de
pârât în dosarul civil
nr.9046/190/2017 al Judecătoriei
Bistriţa, este chemat în această
instanţă pentru ziua de 10 mai 2018,
ora 8.30.
l Numita Paun (Gaidarjii) Mariana,
cu domiciliul legal in Vadul lui Isac,
Raionul Vulcanesti, Republica
Moldova, este citata la Tribunalul
Galati la data de 18.05.2018, in
dosarul civil nr. 953/121/2018, sala 3,
ora 08:30, in proces cu DGASPC
Galati, avand ca obiect inlocuire
masura plasament minor.
l Numita Artene Nela Niculina, cu
domiciliul legal in com. Vetrisoaia,
jud. Vaslui, si in fapt sat Grivita,
com. Grivita, jud. Galati, este citata
la Tribunalul Galati la data de
18.05.2018, in dosarul civil nr.
746/121/2018, sala 3, ora 08:30, in
proces cu DGASPC Galati, avand
ca obiect deschidere procedura
adoptie.

l Numita Sion Anila-Mihaela, cu
domiciliul legal in sat Piscu Corbului,
com. Nicoresti, jud. Galati, este citata
la Tribunalul Galati la data de
18.05.2018, in dosarul civil nr.
955/121/2018, sala 3, ora 08:30, in
proces cu DGASPC Galati, avand ca
obiect deschidere procedura adoptie.
l Numita Calin Cristina, cu domiciliul legal in sat Comanesti, com.
Cavadinesti, jud. Galati, este citata la
Tribunalul Galati la data de
18.05.2018, in dosarul civil nr.
882/121/2018, sala 3, ora 08:30, in
proces cu DGASPC Galati, avand ca
obiect inlocuire masura plasament
minor.
l Pârâtul, Străchinaru Ion, cu domiciliul cunoscut în Bucureşti, str.
Barbu Văcărescu nr.151, apt.1, sector
2, este citat la Judecătoria sectorului
5, Bucureşti, din Splaiul Unirii nr.5,
sector 4, completul 3, ora 09:00,
pentru data de 29.05.2018, dosar civil
nr.9134/302/2017, reclamante Bărbulescu Elena şi Bărbulescu Gherghina,
obiect uzucapiune şi accesiune
pentru imobilul din Bucureşti, str.
Simfoniei nr. 14, sector 5.

DIVERSE
l Andrei Ioan IPURL notifica
deschiderea procedurii generale de
insolventa fata de debitoarea Vitra
Impex SRL cu sediul în Comuna
Paulesti, Sat Paulesti, nr. 152,
Cladirea 1, Camera 1, Judetul
Prahova, dosar nr. 1830/105/2018,
Tribunalul Prahova. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor 05.06.2018; termen
tabel preliminar: 25.06.2018; termen
tabel definitiv: 20.07.2018; data
sedintei adunarii creditorilor
29.06.2018, ora si locul urmand a fi
stabilite de administratorul judiciar
provizoriu, care va convoca toti
creditorii debitoarei.
l Lichidatorul judiciar al SC
Eurospot SRL anunt deschiderea
procedurii simplificate a falimentului
prevazuta de Legea nr.85/2014 in
dosarul nr. 9052/3/2018 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti – Sectia
a-VII-a Civila. Termenul limita
pentru depunerea declaratiilor de
creanta 07.06.2018. Termen de verificare a creantelor, intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar al
creantelor la 15.06.2018. Termen de
intocmire si afisare a tabelului definitiv 10.07.2018. Sedinta adunarii
generale a creditorilor la data
de20.06.2018.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a falimentului in dosarul nr. 53/105/2013 al
Tribunalului Prahova prin hotararea
intermediara nr. 290/03.04.2018
privind pe SC Koptimmo Imob SRL,
cu urmatoarele termene: depunerea
cererilor privind creanţele născute în
cursul procedurii: 05.05.2018, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este
18.05.2018, soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul
procedurii si pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor
este 18.06.2018.

l C.I.I. Tudor Catalin George notifica intrarea procedura simplificata a
debitoarei SC Moracont SRL,
Craiova, Str. Vasile Conta, Bl. U2, Et.
1, Judetul Dolj, J16/687/2011; CUI
28343840, prin Incheierea din
24.04.2018, dosar 2925/63/2018 al
Tribunalului Dolj. Termene: depunere creante 29.05.2018; tabel preliminar 12.06.2018; tabel definitiv
26.06.2018; data Adunarii creditorilor 17.06.2018, ora 11.00, str. Cerna
nr. 11, Ploiesti, pentru: confirmarea
lichidatorului judiciar, aprobarea
raport intocmit conf. art. 97 si incidenta art. 169 din lg.85/14. Relatii
0725093254.
l Anunț prealabilprivind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ:
Dâmbovița, Denumire UAT: Produlești UAT Produlești si OCPI
Dâmbovița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru UAT Produlești, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art. 14 alin. (1) și (2) din
Legea Cadastrului și a Publicității
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării:
03.05.2018; Data de sfârșit a afișării:
02.07.2018. Adresa locului afișării
publice: Localitatea Produlești,
județul Dâmbovița.Repere pentru
identificarea locației: Sediul Primăriei Produlești, județul Dambovița.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Produlești, județul
Dâmbovița. Alte indicații pentru cei
interesați: Informații privind
Programul Național de Cadastru și
Carte Funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

SOMAȚII
l România, Judecătoria Întorsura
Buzăului, dosar nr. 354/248/2016,
dispune: În temeiul dispozițiilor art.
130 din Decretul – Lege nr. 115/1938
și în temeiul încheierii de ședință din
data de 17 aprilie 2018 emite următoarea somație: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura
Buzăului sub nr. 354/248/2016 posesorii Boricean Alin Constantin și
Dumitrașcu Camelia Maria, ambii cu
domiciliul în mun. București, B-dul 1
Mai, nr.30, bl. OD 15, sc.H,ap.308,
sector 6, București au invocat dobânirea prin uzucapine a dreptului de
proprietate asupra imobilelor cu
adresa poștală în or. Întorsura Buzăulului, str. Mihai Viteazul, nr. 135,
județul Covasna, identificate prin
următoarele nr.top 379/1 în suprafață
de 216 mp, înscris în CF 24090 Întorsura Buzăului; nr. top 381/1 în suprafață de 168 mp, înscris în CF 25272
Întorsura Buzăului; nr. top 382/1 în
suprafață de 168 mp, înscris în CF
25270 Întorsura Buzăului; nr. top
383/1 de 167 mp înscris în CF 25272
Întorsura Buzăului și nr. top 384/1 în
suprafață de 186 mp înscris în CF
25273 Întorsura Buzăului și care au
veicinătății: la N – DN 10, la E –
Solomon Crinuța, la S – Boricean
Rodica și la V Parchetul de pe lângă
Judecătoria Întorsura Buzăului. Toți
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cei interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz
contrar se va trece la judecarea
cererii în termen de 30 zile de la
emiterea celei din urmă publicații.
Prezenta somație: se afișează la
sediul Judecătoiei Întorsura Buzăului, precum și la sediul Primăriei
orașului Întorsura Buzăului; se
publică într-un ziar de circulație
națională.
l Somaţie prin care invităm pe toţi
cei interesaţi care înţeleg să-şi formuleze pretenţii asupra averii defunctei
Păian Floare, decedată la data de
01.09.1983, constând în imobilulteren în suprafaţă de 40/1151 mp din
terenul evidenţiat în CF 404004 V.V.
Delamarina (provenit prin conversia
de pe hârtie a CF vechi 103 Herendeşti), nr.top.106, situat în loc.Herendeşti, nr.5, jud.Timiş, şi ai cotei de 1/4
din casa înscrisă în acelaşi CF, situată
în loc.Herendeşti, nr.5, jud.Timiş, să
înainteze în termen de o lună de la
afişarea prezentei somaţii opoziţiune
la Judecătoria Lugoj cu referire la
dosarul nr.45/252/2018. Se pune în
vedere celor interesaţi că, în situaţia
în care în termenul prescris de lege- o
lună de la afişarea prezentei somaţii
-nu înţeleg să înainteze opoziţiune
scrisă la această somaţie, Judecătoria
Lugoj, în temeiul art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938, privind unificarea dispoziţiilor de carte funciară,
prin încheiere, va trece la judecarea
cauzei. Preşedinte: Cordoş Carmella
Rozalia. Grefier: Predoiu Ileana.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Euro Clasic Construct
SA, cu sediul social în Localitatea
Stefanseti, Str.Calea București, nr.8688, județul Argeș, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului
Argeș, sub nr.J03/939/2012, cod unic
de înregistrare RO30410592, prin
Administrator unic Ferariu Mihai
Florian, cetăţean român, domiciliat
în Oraș Ștefănești, Sat Ștefănești
Noi, Str.Ștefan Golescu, Nr.17,
județul Argeș, identificat cu CI seria
AS nr. 802425, emisa de SPCLEP
Pitești la data de 11.01.2012, având
CNP1701021034983, în conformitate
cu prevederile Legii 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare
și ale Actului Constitutiv, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 29.05.2018
care se va întruni la Biroul Individual
Notarial Pristavu Alexandra
Ștefania, cu sediul în Mun.Pitești,
Str.G-ral.Er.Grigorescu, Bl.P4, Sc. C,
parter, Ap.1, județul Argeș, ora 10:00.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine
de zi: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare pe anul 2017
întocmite conform OMF 1802/2014,
pe baza Raportului administratorului
unic și Raportului auditorului financiar pentru anul 2017. 2.Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorului Ferariu Mihai Florian pentru
anul 2017. 3. Aprobarea repartizării
profitului net aferent anului 2017. 4.
Aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2018. 5.Aprobarea remunerației cuvenite administratorului pentru anul 2018. 6.
Aprobarea împuternicirii domnului
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Ferariu Miahi Florian pentru efectuarea tuturor formalităților necesare
în vederea înregistrării hotărârii
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 7.Diverse. Acţionarii vor
putea fi reprezentanţi la alegerea lor,
prin alţi acţionari sau terţe persoane,
în baza unei procure speciale care va
fi depusă în original la Biroul Individual Notarial Pristavu Alexandra
Ștefania, cu sediul în Mun.Pitești,
Str. G-ral Er. Grigorescu, Bl. P4,
Sc.C, parter, Ap.1, județul Argeș, cel
puţin 48 ore înainte de Adunarea
Generală Ordinara a Acţionarilor. În
cazul neîndeplinirii condiţiilor de
validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinara a
Acţionarilor, este convocată pentru,
data de 31.05.2018, cu menţinerea
ordinii de zi, a orelor şi a locului de
desfăşurare a lucrărilor acesteia.
l Societatea Muntenia Asset Management SA, cu sediul în Oras Ștefănești, Sat Valea Mare- Potgoria, Str.
Calea București, nr. 161 bis, județul
Argeș, CUI:RO30461936; Nr. ORC
J03/1017/2012, reprezentată prin
administrator unic Matei Marius
Bogdan, cetăţean român, domiciliat
în Pitești, Str.Ion Minulescu, nr.31,
BL. CS2, Sc.A, Ap.27, județul Argeș,
posesor al CI seria AZ nr.151138,
eliberat de SPCLEP Pitești la data
de 17.01.2017, CNP1791118034992
în conformitate cu prevederile Legii
31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru data
de 29.05.2018 care se va întruni la
sediul Societăţii Profesionale Notariale „DIDEA LEX” din Piteşti,
Str.I.C.Brătianu, bl.30, sc.B, ap.3,
judeţul Argeş, la ora 12:00.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine
de zi: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare pe anul 2017
întocmite conform OMF 1802/2014,
pe baza Raportului administratorului unic și cenzor pentru anul
2017. 2.Aprobarea descărcării de
gestiune a administratorului Matei
Marius Bogdan pentru anul 2017. 3.
Aprobarea repartizării profitului net
aferent anului 2017. 4. Aprobarea
Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2018. 5. Aprobarea
remunerației cuvenite administratorului pentru anul 2018. 6. Aprobarea
împuternicirii domnului Matei
Marius Bogdan pentru efectuarea
tuturor formalităților necesare în
vederea înregistrării hotărârii
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 7.Diverse. Acţionarii vor
putea fi reprezentanţi la alegerea lor,
prin alţi acţionari sau terţe persoane,
în baza unei procure speciale care va
fi depusă în original la întruni la
sediul Societăţii Profesionale Notariale „DIDEA LEX” din Piteşti,
Str.I.C.Brătianu, bl.30, sc.B, ap.3,
judeţul Argeş, cu cel puţin 48 ore
înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate la
prima convocare, următoarea
Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data
de 30.05.2018, cu menţinerea ordinii
de zi, a orelor şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.
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l Societatea Maia Residence Invest
SA, cu sediul social în Sediu: Pitești,
Str.Depozitelor, nr.38, C8, Biroul 1,
judeţul Argeş CUI:RO31239327; Nr.
ORC J03/1723/2015, reprezentată
prin Administrator unic Rădulescu
Ion, cetăţean român, Ion legitimat
cu CI seria AS nr.698503 eliberată de
SPCLEP Piteşti, la data de
15.06.2010, CNP1430803034973,
domiciliat în Municipiul Piteşti, Str.
Intrarea Doagă, nr.8, judeţul Argeş,
în conformitate cu prevederile Legii
31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru data
de 29.05.2018 care se va întruni la
sediul Societăţii Profesionale Notariale „DIDEA LEX” din Piteşti,
Str.I.C.Brătianu, bl.30, sc.B, ap. 3,
judeţul Argeş, la ora 12:00. Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor va
avea următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea si aprobarea situatiilor
financiare pe anul 2017 intocmite
conform OMF 1802/2014, pe baza
Raportului administratorului unic si
a cenzorului pentru anul 2017. 2.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului Rădulescu Ion
pentru anul 2017. 3.Aprobarea
repartizării profitului net aferent
anului 2017. 4.Aprobarea Bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul
2018. 5. Aprobarea remunerației
cuvenite administratorului pentru
anul 2018. 6.Aprobarea împuternicirii domnului Rădulescu Ion pentru
efectuarea tuturor formalităților
necesare în vederea înregistrării
hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 7.Diverse. Acţionarii vor putea fi reprezentanţi la
alegerea lor, prin alţi acţionari sau
terţe persoane, în baza unei procuri
speciale care va fi depusă în original
la la sediul Societăţii Profesionale
Notariale „DIDEA LEX” din Piteşti,
Str.I.C.Brătianu, bl.30, sc.B, ap.3,
judeţul Argeş cel puţin 48 ore înainte
de Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor. În cazul neîndeplinirii
condiţiilor de validitate la prima
convocare, următoarea Adunare
Generală Ordinară a Acţionarilor,
este convocată pentru data de
31.05.2018, cu menţinerea ordinii de
zi, a orelor şi a locului de desfăşurare
a lucrărilor acesteia.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al Societăţii ANA Teleferic
S.A., persoană juridică română cu
sediul în Poiana Braşov, Hotel Sporturilor, judeţul Braşov, număr de
ordine în Registrul Comerţului
B ra ş ov J/08/988/1998, CU I
RO8698066, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
societăţii în data de 29_mai_2018,
ora 12,00, în Poiana Braşov, Hotel

"Sporturilor", judeţul Braşov, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la data de referinţă 02
mai 2018, cu următoarea ordine de
zi: 2.1. Analiza şi aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2017, după prezentarea
raportului administratorilor şi auditorului financiar; 2.2. Aprobarea
repartizării pe destinaţii a profitului
aferent anului 2017; 2.3. Descărcarea
de gestiune a administratorilor,
pentru exerciţiul financiar 2017; 2.4.
Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018; 2.5.
Alegerea administratorilor societăţii
ANA Teleferic SA, stabilirea duratei
mandatului administratorilor şi a
indemnizaţiei acestora; 2.6. Desemnarea reprezentantului acţionarilor
pentru semnarea actului constitutiv
actualizat, pentru perfectarea documentelor şi înregistrarea lor la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Braşov. În cazul în care
nu sunt îndeplinite condiţiile legale
de desfăşurare a adunării generale
ordinare a acţionarilor, a doua
adunare generală ordinară va fi
convocată pentru data de 30 mai
2018, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu
aceeaşi ordine de zi. Consiliul de
Administraţie al Societăţii ANA
Teleferic SA Prin Iuga Vasile, Preşedinte al Consiliului de Administraţie.
l Autogara Internationala Rahova
SA: Adunarea Genarală Ordinară
Pentru data de 27.05.2018 ora 10:00
la sediul societăţii din Bucureşti, Şos.
Alexandriei nr.164, sector 5, pentru
toţi acţionarii societăţii cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi
aprobarea Bilanţului contabil
încheiat la data de 31.12.2017. 2.
Prezentarea Raportului Consiliului
de Administraţie cu privire la activitatea societăţii în anul 2017 şi descărcarea de gestiune. 3. Prezentarea
Raportului auditului financiar cu
privire la Bilanţul contabil şi exrciţiul
financiar încheiat la data de
31.12.2017 şi descărcarea de gestiune.
4. Prezentarea şi aprobarea programului de măsuri tehnico -organizatorice şi investiţii pe anul 2018. 5.
Prezentareaşi aprobarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
6. Diverse. În cazul în care nu va fi
îndeplinit cvorumul local se va
convoca Adunarea Genarală Ordinară în data de 30.05.2018, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc.
l Administratorul unic al S.C. Agroprest Afumati S.A., CIF: RO
5771090, nr. Reg. Com: J23/122/2004,
în conformitate cu art.117 din Legea
nr.31/1990, republicată, convoacă
Adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru data de 27.05.2018 ora
14 la sediul social din Afumaţi, str.

Revoluţiei nr.1, jud. Ilfov, pentru toţi
acţionarii înregistraţi la data de
01.05.2018, cu următoarea ordine de
zi: 1. prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune, a bilanţului
contabil, a contului de profit şi pierderi şi a raportului comisiei de
cenzori pe anul 2017; 2. stabilirea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2018; 3. prelungirea creditării
prin Raiffeisen Bank şi creditarea cu
subvenţia APIA; 4. diverse. În caz de
neîndeplinire a cvorumului, a doua
adunare va avea loc în 28.05.2018 în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
l Convocare: Bezerghianu Niculai,
în calitate de Administrator unic al
ROBINSON TURISM S.A, societate
pe acţiuni, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca,
nr.175, etaj 7, camera C9, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/805/2010, CUI 1127941, în
temeiul dispoziţiilor art.117 din
Legea nr. 31/1990 republicată,
completată şi modificată, convoacă
în ziua de 29.05.2018, ora 15:00, la
adresa din Bucureşti, sectorul 1,
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, sala
de şedinţe, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la adresa din
Bucureşti, sectorul 1, Calea
Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de
şedinţe, pentru toţi acţionarii
Robinson Turism S.A înscrişi în
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei
de 15.05.2018 (data de referinţă), cu
ordinea de zi mai jos menţionată:
Ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor: 1.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Situaţiilor Financiare anuale întocmite
pentru exerciţiul financiar al anului
2017; 2.Prezentarea şi dezbaterea
Raportului Auditorului Financiar al
Societăţii pentru exerciţiul financiar
al anului 2017; 3.Prezentarea şi
dezbaterea Raportului Administratorului unic al Societăţii pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
Decembrie 2017; 4.Aprobarea activităţii şi descărcarea de gestiune a
Administratorului unic al Societăţii,
pentru activitatea desfăşurată în
exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2017; 5.Prezentarea,
dezbaterea şi aprobarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul
financiar al anului 2018; 6. Împuternicirea Administratorului unic al
Societăţii, dl. Bezerghianu Niculai, să
aducă la îndeplinire hotărârea
A.G.O.A. şi să îndeplinească toate
formalităţile necesare pentru efectuarea înregistrărilor privind hotărârea
A.G.O.A. în Registrul Comerţului şi
publicarea acesteia în Monitorul
Oficial al României, putând sub-delega aceste competenţe către terţe
persoane. *** Materialele vor putea fi
consultate de către acţionari la sediul
societăţii, conform legii. Acţionarii
pot participa şi vota în adunarea
generală a acţionarilor, personal sau
prin reprezentant (împuternicit), în
baza unei împuterniciri acordate
pentru respectiva adunare; acţionarii
care nu au capacitate de exerciţiu
precum şi persoanele juridice pot fi
reprezentaţi/ reprezentate prin
reprezentanţii lor legali, care, la
rândul lor, pot da altor persoane
împuternicire pentru respectiva
adunare generală. Procurile speciale
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se vor prezenta, în original, la sediul
societăţii cu cel putin 48 de ore
înainte de data stabilită pentru
ţinerea adunării sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în
acea adunare. Acţionarii care deţin,
individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social au dreptul de
a cere introducerea unor noi puncte
pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare; cererile vor fi transmise, în
scris, Societăţii în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocării. Dacă nu se vor îndeplini condiţiile necesare pentru validitatea
deliberărilor Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor la prima
convocare, se convoacă o a doua
şedinţă a acesteia în data de
30.05.2018 cu menţinerea locului, a
orei, a ordinii de zi şi a datei de referinţă. Administrator unic, Bezerghianu Niculai.

zentaţi cu ocazia Adunărilor Generale în baza unei împuterniciri
speciale data reprezentanţilor acestora. Asemenea împuternicire va
permite reprezentaţilor să participe şi
să exercite dreptul de vot în numele
şi pentru Acţionarul pe care-l reprezintă în Adunarea Generală, în limitele şi cu condiţiile ce se vor menţiona
în împuternicire. Procurile speciale se
vor prezenta, în original, la sediul
societăţii cu cel putin 48 de ore
înainte de data stabilită pentru
ţinerea adunării. Dacă nu se vor
îndeplini condiţiile necesare pentru
validitatea deliberărilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor la
prima convocare, se convoacă o a
două şedinţă a acesteia în data de
30.05.2018, cu menţinerea locului, a
orei, a ordinii de zi şi a datei de referinţă. Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Bezerghianu Niculai.

l Convocare: În conformitate cu
prevederile articolului 117 din Legea
societăților nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile
din Actul Constitutiv al societăţii pe
acțiuni INTEC S.A. cu sediul social
în Bucureşti, sectorul 4, Şos. Olteniţei, nr.105, Consiliului de Administraţie al INTEC S.A, convoacă
în ziua de 29.05.2018 ora 12:00, la
sediul societăţii din Bucureşti,
sectorul 4, Şos. Olteniţei, nr.105,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru toţi acţionarii
INTEC S.A înscrişi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
15.05.2018 (data de referinţă), cu
următoarea Ordine de Zi: 1.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Situaţiilor Financiare anuale întocmite
pentru exerciţiul financiar al anului
2017; 2.Prezentarea şi dezbaterea
Raportului Auditorului Financiar al
Societăţii pentru exerciţiul financiar
al anului 2017; 3.Prezentarea şi
dezbaterea Raportului Consiliului de
administraţie al Societăţii pentru
exerciţiul financiar încheiat la 31
Decembrie 2017; 4.Aprobarea activităţii şi descărcarea de gestiune a
Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru activitatea desfăşurată în
exerciţiul financiar al anului 2017;
5.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii pentru exerciţiul
financiar al anului 2018; 6.Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de
Administraţie al Societăţii, dl. Bezerghianu Niculai, să aducă la îndeplinire hotărârea A.G.O.A. şi să
îndeplinească toate formalităţile
necesare pentru efectuarea înregistrărilor corespunzătoare şi publicităţii privind hotărârea A.G.O.A. în
Registrul Comerţului şi respectiv
publicarea acesteia în Monitorul
Oficial al României, cu dreptul de a
sub-delega aceste competenţe către
terţe persoane. *** Materialele
şedinţei vor putea fi consultate de
către acţionari la sediul societăţii,
conform legii. Votarea se poate face
şi prin corespondenţă, respectiv prin
scrisoare recomandată cu confirmare
de primire trimisă pe adresa Societăţii care să fie comunicată acesteia
până la data şi ora stabilite prin
convocarea Adunării Generale a
Acţionarilor. Acţionarii pot fi repre-

l Convocare: În conformitate cu
prevederile articolului 117 din Legea
societăților nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile
din Actul Constitutiv al societăţii pe
acțiuni ROMENERGO Mecanic
S.A., cu sediul în Str. Dumitru
Brumărescu nr. 9, Sector 4, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/22/1990, C.U.I.
368267 (denumită în continuare şi
“Societatea”), Administratorul unic
al Societatii convoaca Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
ROMENERGO Mecanic S.A.
pentru data de 29.05.2018, ora 10:00,
adunarea urmând a se ţine la adresa
din Bucureşti, sectorul 1, Calea
Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de
şedinţe, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 15.05.2018,
stabilită ca dată de referinţă. Ordinea
de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor: 1.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Situaţiilor Financiare anuale întocmite pentru
exerciţiul financiar al anului 2017 şi
repartizarea profitului net al Societăţii; 2.Prezentarea şi dezbaterea
Raportului Auditorului Financiar al
Societăţii pentru exerciţiul financiar
al anului 2017; 3.Prezentarea şi
dezbaterea Raportului Administratorului unic al Societăţii pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
Decembrie 2017; 4.Aprobarea activităţii şi descărcarea de gestiune a
Administratorului unic al Societăţii
pentru activitatea desfăşurată în
exerciţiul financiar al anului 2017;
5.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii pentru exerciţiul
financiar al anului 2018; 6.Împuternicirea Administratorului Unic al
Societăţii, dl. Poenaru CorneliuAdrian, să aducă la îndeplinire
hotărârea A.G.O.A. şi să îndeplinească toate formalităţile necesare
pentru efectuarea înregistrărilor
privind hotărârea A.G.O.A. în Registrul Comerţului şi publicarea acesteia
în Monitorul Oficial al României,
putând sub-delega aceste competenţe
unei terţe persoane. *** Completarea
ordinii de zi: În cel mult 15 zile de la
publicarea prezentului Convocator în
Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, unul sau mai mulţi
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
acţionari reprezentând, individual
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, pot înainta
Administratorului unic al Societăţii
cereri privind introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor.
Ordinea de zi completată cu punctele
propuse de acţionari, ulterior convocării, se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, cu
cel puţin 10 zile înaintea Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor.
Participarea la ședința Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor:
La Adunarea Generală Ordinara a
Acţionarilor pot participa şi pot vota,
direct sau prin reprezentare, în baza
unei procuri speciale, toţi acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor la
data de 15.05.2018, stabilită ca dată
de referinţă; acţionarii nu vor putea
fi reprezentaţi în adunările generale
decât prin alţi acţionari. Acţionarii
îndreptăţiţi pot participa și pot vota
în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pe baza actului
de identitate, buletin de identitate/
carte de identitate, pentru cetățenii
români sau, după caz, cu pașaport/
legitimație de ședere pentru cetățenii
străini, în cazul acționarilor persoane
fizice, respectiv pe baza actului de
identitate al reprezentantului legal
însoțit de un document oficial, în
original, care îi atestă aceasta calitate
(certificat constatator emis de Registrul Comerţului cu cel mult 10 zile
înainte de data ședinței), în cazul
acționarilor persoane juridice.
Mandatarii acționarilor persoane
fizice pot participa și pot vota în
cadrul Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor pe baza actului de
identitate însoțit de procura specială
semnată de acționarul persoană
fizică și depusă în prealabil la sediul
Societății. Mandatarii acționarilor
persoane juridice pot participa și pot
vota în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor pe baza
actului de identitate al mandatarului, însoțit de procura specială
semnată de reprezentantul legal și de
certificatul constatator emis de
Registrul Comerţului care atestă
calitatea de reprezentant legal a
semnatarului procurii speciale,
ambele depuse în prealabil la sediul
Societății. Materialele informative:
Documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor se află la
dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultate de aceştia la sediul social
al Societății, în fiecare zi lucrătoare,
între orele 10:00–14:00, începând cu
data publicării prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care
nu se vor îndeplini condiţiile legale
privind ținerea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor la data
primei convocari, se reprogramează
sedinta pentru data de 30.05.2018, la
aceeaşi oră, în acelaşi loc și cu
aceeași ordine de zi; data de referință
stabilită pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi să
voteze în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor rămâne
aceeaşi. Administratorul unic al
ROMENERGO Mecanic S.A.
Poenaru Corneliu- Adrian.

l Convocare: În conformitate cu
prevederile articolului 117 din
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere
prevederile din Actul Constitutiv al
INDUSTRIALEXPORT S.A., societate pe acţiuni de naţionalitate
română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/252/1991,
Cod Unic de Înregistrare 1554446,
cu sediul social în Bucureşti, sectorul
1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7,
camera B7, (denumită în continuare
„Industrialexport” sau „Societatea”), Consiliul de Administraţie al
Societăţii convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Industrialexport S.A. pentru ziua de
29.05.2018, ora 14:00, adunarea
urmând a se ţine la sediul Societăţii
din Bucureşti, sectorul 1, Calea
Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de
şedinţe, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 15.05.2018,
stabilită ca dată de referinţă.
Ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor este următoarea: 1.Prezentarea, dezbaterea şi
aprobarea Situaţiilor Financiare
anuale întocmite pentru exerciţiul
financiar al anului 2017, pe baza
Raportului Auditorului Financiar al
Societăţii şi a Raportului Consiliului
de administraţie al Societăţii şi
repartizarea profitului Societăţii; 2.
Aprobarea activităţii şi descărcarea
de gestiune a Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru activitatea desfaşurată în exerciţiul
financiar al anului 2017; 3.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii pentru anul 2018. 4.
Împuternicirea Directorului
General al Societăţii, dl. Bezerghianu Niculai să aducă la îndeplinire hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor si sa indeplineasca toate formalităţile necesare
pentru efectuarea înregistrărilor/
menţiunilor cuprinse în hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti, precum şi publicarea
acesteia în Monitorul Oficial al
Romaniei, cu posibilitatea de a
sub-delega aceste atribuţii unei terţe
persoane. *** Completarea ordinii
de zi: În cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator în
Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, unul sau mai mulţi
acţionari ai Societăţii reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social al acesteia,
pot înainta Consiliului de Administraţie al Societăţii cereri privind
introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor. Participarea la ședințele Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor: Acţionarii
care posedă acţiuni la purtător au
drept de vot numai dacă şi-au depus
acţiunile la sediul Societăţii cu cel
puţin 5 zile înainte de Adunări. La
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pot participa şi pot vota,
direct sau prin reprezentare, în baza
unei procuri speciale toţi acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor

Societăţii la data de 15.05.2018,
stabilită ca dată de referinţă. Toţi
acţionarii reprezentaţi în baza unei
procuri speciale se vor asigura că
aceste procuri vor fi depuse în
original la sediul social al Societăţii
cu cel mult 48 de ore înainte de data
ședințelor, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în
Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor. Procurile vor rămâne valabile pentru a doua adunare, în cazul
în care prima adunare este amânată
din cauza neîndeplinirii cerinţelor
legale. În cazul în care nu se vor
îndeplini condiţiile legale privind
ținerea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor, aceasta se reprogramează pentru data de 30.05.2018,
la aceeasi ora, în acelaşi loc și cu
aceeași ordine de zi; data de referință stabilită pentru identificarea
acţionarilor îndreptăţiţi să participe
şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
rămâne neschimbată. Preşedintele
Consiliului de Administraţie, Bezerghianu Niculai.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar valentine
Topor Varban, organizeaza licitatie
publica, 26.04.2018, orele 15:00, la
sediul Mihai Eminescu, nr. 55, sector
2, pentru; doua caroserii autobus,
motor Cummins si alte piese auto.
Pret pornire: 22.500 lei. Informatii:
0744. 822.468.
l Consiliul Local al comunei
Moroeni si Primaria comunei
Moroeni, județul Dâmbovița,cu
sediul în comuna Moroeni, strada
Principală , nr. 152, cod fiscal
4280116, telefon 0245772213, e-mail:
primaria_moroeni@yahoo.com,
scoate la concesionare prin licitatie
publica in plic inchis, in conditiile
legii, următoarele bunuri imobile
af late în proprietatea publica a
comunei Moroeni: 1. Pasune alpina,
situata in comuna Moroeni , judetul
Dambovita , punct ”Oboare 2”, in
suprafata de 70.40 ha. 2. Pasune
alpina, situata in comuna Moroeni ,
judetul Dambovita , punct ”Blana 1”
in sprafata de 63.76 ha.3. Pasune
alpina , situata in comuna Moroeni ,
judetul Dambovita , punct ”Blana 2”
in sprafata de 63.76 ha. 4. Pasune
alpina, situata in comuna Moroeni,
judetul Dambovita , punct ”Maguri”
in sprafata de 28.00 ha. Pentru participarea la licitatie , ofertantii trebuie
sa achite la casieria organizatorului,
contravaloarea taxei de participare
in suma de 100 lei, a garantiei de
participare in valoare de 100 lei si a
caietului de sarcini in suma de 200
lei. Documentele solicitate si criteriile
de validare a dosarelor de licitaţie
sunt prevăzute in documentaţia de
atribuire si caietele de sarcini. Data
limita pentru solicitarea clarificarilor
este 11.05.2018 ora 12.00. Data
limita de depunere a ofertelor de
participare la licitatie este de
16.05.2018 până la orele 14.00, la
sediul Primăriei comunei Moroeni,
judetul Dambovita , iar licitația va
avea loc în data de17.05.2018 astfel:
- Pentru punctul ”Oboare 2” la ora
09.00 la adresa menționată mai sus.
- Pentru punctul ”Blana 1” la ora

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
11.00 la adresa mentionata mai sus.
- Pentru puctul ”Blana 2” la ora
13.00 la adresa mentionata mai sus.
- Pentru puctul ” Maguri” la ora
15.00 la adresa mentionata mai sus.
Ofertele vor fi depuse intr- un singur
exemplar. Sesizarea instantei cu
privire la eventualele suspiciuni de
incalcare a cadrului legal de desfasurare a licitatiei se face in termen de
30 zile de la comunicare iar solutionarea litigiilor aparute se face la
Tribunalul Dambovita, Sectia a II a,
Civila de Contencios Administrativ
si Fiscal. Regulamentul de organizare a licitatiei, documentația de
atribuire, caietul de sarcini și alte
informații se pot obține de către
persoanele interesate, de la sediul
Primăriei comunei Moroeni, compartimentul Registratura sau la numerele de telefon 0245 772213 .
l Debitorul SC Sangria Com SRL
-în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: Mijloace fixe
(carmangerie) aparținând SC
Sangria Com SRL- in faliment,
prețul de pornire al licitației pentru
fiecare bun în parte este diminuat cu
70% față de prețul din Raportul de
evaluare întocmit în aprilie 2016,
exclusiv TVA, iar lista cu aceste
bunuri poate fi obținută de la lichidatorul judiciar. Prețul Caietului de
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA și
poate fi achitat cu OP în contul nr.
RO43INGB5514999900513726
deschis la Ing Bank –Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL
sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Participarea la licitație este condiționată de
c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO77PIRB4211727014001000,
deschis la Piraeus Bank România,
Sucursala Panduri, până la data și
ora stabilită pentru ședința de licitație, a garanției de 10% din prețul
de pornire al licitației pentru bunul
pentru care se licitează și de achiziționarea până la aceeași dată a Caietului de sarcini. Prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
10.05.2018, ora 14.00 iar dacă
acestea nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații
vor fi în data de: 17.05.2018,
24.05.2018, 31.05.2018, 07.06.2018,
14.06.2018, 21.06.2018, 28.06.2018,
05.07.2018 si 12.07.2018 ora 14.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzesti
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Manager Transport Persoane AMPI 0008148.
l Subsemnatul Badea Nicolae, detinatorul marcii Computerland
Romania, declar pierdut Certificatul
de inregistrare al marcii cu nr.050451.
l Pierdut carnet si legitimatie de
student, pe numele Georgescu Gabriela
–Scoala Nationala de Studii Politice si
Administrative. Le declar nule.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Certificat de Membru al Colegiului
Farmacistilor din Romania seria B
nr.617 emis in 7.12.2014 pe numele
Moldoveanu Nicoleta, il declar
pierdut si nul.
l Pierdut: CPC seria 0427769000,
ADR seria 121141 eliberate de
Agentia ARR Tulcea pe numele
Evdochimov Mihail. Le declar nule.
l Pierdut certificat manager transport marfă, seria AMMI, nr
49561/20.10.2012, eliberat de ARR
Rm. Vâlcea, pe numele Pălăinea
Constantin-Marius, din Horezu,
județul Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut certificat de înregistrare
firma Luna Media SRL,
J16/858/2007, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Dolj.
Se declară nul.
l Societatea Coperta Timp SRL,
persoană juridică română, cu sediul
în București, str. Vespasian, nr. 58,
subsol, camera 1, sector 1, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București sub nr.
J40/13811/2014, CUI: 33845893
anunță pierderea Certificatului de
înregistrare seria B nr. 3001446 din 27
noiembrie 2014. Îl declarăm nul.
l Pierdut certificat ADR, valabil de
la 01.02.2014-31.01.2019 și certificat
de pregătire profesională a conducătorului auto - transport marfă, valabil
de la 27.06.2015-26.06.2020, eliberate
de ARR Vâlcea, pe numele Stoican
Ion-Iulian. Se declară nule.
l Bursu Comp SRL, sediu Sebiș, str.
Dobrogei, nr. 27, jud. Arad,
J02/1295/2005,CUI: 17789120, pierdut
Certificate constatatoare nr.
38763/29.07.2008, 28826/12.07.2006,
61207/25.11.2008, 3873/31.01.2018,
38763/29.07.2008 și CUI. Le declar nule.
l Pierdut certificat constatator sediu
social şi certificat constatator punct
de lucru societatea Şerban şi Ana
SDK SRL. Le declar nule.
l Pierdut adeverinţă farmacist
primar în specialitatea industria
medicamentului şi cosmetică seria A
nr. 011878 pe numele Coscai Aurelia.
O declar nulă.
l Pierdut act de vânzare -cumpărare
nr. 1686 fig. G 113 al locului de veci
emis de Parohia Capra.
l Certificat de înregistrare al societăţii Total Maşini Unelte Impex SRL,
J40/4882/2018, CUI 19501363 cu
sediul în Bucureşti sector 6, Drumul
Osiei, nr.5 A şi certificatele constatatoare pentru activitate la sediul social
si autorizare la terţi. Le declar nule.
l Pierdut act de veci la Cimitiru
Tudor Vladimirescu figura 9 pe
numele Stoica Aurelia cu adresa în
str. Petre Gîndescu nr.68 sector5,
Bucureşti.
l Pierdut permis de pescuit comercial, seria 1146 eliberat la 23.01.2015
de Agenția Națională pentru Pescuit
și Acvacultură pe numele Dibu
Gheorghe. Se declară nul.

