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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm șofer cat.B
pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare imediată.
Relații la telefon: 0739.615.651.
l Societate de construcții din Constanța angajează muncitori necalificați (cod cor 931301). Tel.
0241.589.282, e-mail:office@ecserv.ro.
l SC Arda SRL Ploiești angajează manipulant
mărfuri. Interviul va avea loc în data de
26.04.2019. Relații la tel. 0764780146.
l SC Kardesler Prod SRL Ploiești angajează
manipulant mărfuri. Interviul va avea loc în data
de 26.04.2019. Relații la tel.0764.780.146.
l SCM Eledur București, angajeză croitor ștanţă
piese din piele și căptușeală cu experienţă,
program de lucru 8/zi sau cu ½ normă, rugăm
seriozitate. Salariu motivant și tichete de masă.
Pentru informaţii suplimentare tel. 0744885163.
l Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea,
cu sediul în localitatea Rm.Vâlcea, bld.Nicolae
Bălcescu, nr.24, judeţul Vâlcea, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de consilier I superior, 1 post.
Concursul se va desfășura la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea, astfel: -proba
scrisă în data de 28.05.2019, ora 10.00; -proba
interviu se va stabili ulterior data susținerii interviului. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată domeniul
știinţe economice; -vechime: minimum 7 (șapte) ani
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Direcției Județene pentru Sport și
Tineret Vâlcea. Relaţii suplimentare și coordonatele
de contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la
sediul instituției: Direcției Județene pentru Sport și
Tineret Vâlcea, persoană de contact: Ileana Gealapu,
expert I superior, telefon/fax: 0250.734.314, e-mail:
djst.valcea@mts.ro.

l Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu sediul în
localitatea Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul
Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de execuție, conform HG
nr.286/23.03.2011: 1.Maestru, studii balet, S, debutant, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată,
un post. Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați: Candidatul trebuie să
aibă: -studii superioare cu specializare în domeniul
coregrafic absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; -certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic,
nivel I, sau echivalent; -vechime în muncă în
domeniul artei coregrafice -nu este necesară;
-experiență ca dansator/balerin -minim 5 ani;
-cunoștințe temeinice în domeniul dansului de
caracter. Concursul se va desfășura pe următoarele etape: a)Selecția dosarelor -în data de
15.05.2019, ora 09.00; b)Proba practică -în data de
22.05.2019, ora 09.00; c)Proba interviu -în data de
27.05.2019, ora 9.00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”
al Consiliului Județean Iași, Șoseaua Bucium,
nr.80, corp A, et.I, până marți, 14.05.2019, ora
16.00. Probele concursului se vor susține la adresa
mai sus menționată. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul comisiei de
concurs: Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
Șoseaua Bucium, nr.80, tel.0332.443.673, e-mail:
ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. Anunțul
detaliat privind desfășurarea concursului, precum
și bibliografia de concurs sunt afișate la avizierul
instituției și pe site-ul Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, la adresa: https://ansamblul-cjiasi.ro,
secțiunea Concursuri.
l Comuna Ibănești, județul Vaslui, cu sediul în
localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul
Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de șofer microbus
școlar în cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului Comunei Ibănești, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de 22.05.2019, ora
10.00; -proba interviu: data și ora interviului se vor

anunța după susținerea probei scrise. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii/
generale; -permis de conducere șofer categoria D;
-domiciliul în comuna Ibănești; -recomandare de
la ultimul loc de muncă, dacă este cazul; -vechime
în muncă -minim 2 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Ibănești. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Comunei Ibănești, persoană de
contact: Pîrlog George, telefon: 0784.216.254, fax:
0235.709.426, e-mail: primaria_ibanesti_vs@
yahoo.com.
l Unitatea de Asistenţă Medico-Socială, cu sediul
în localitatea Boldești-Scăeni, str.Calea Unirii,
nr.57, judeţul Prahova, organizează concurs
pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale
vacante de medic primar medicină generală, 1
post, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -proba scrisă în data de
27.05.2019, ora 12.00; -proba interviu în data de
27.05.2019, ora 14.30. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii și vechime: -medic medicină generală -medicină de familie: studii
superioare de specialitate cu o vechime de minim
de 2 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 UAMS, Calea Unirii,
nr.57, Boldești-Scăeni, jud.Prahova. Relaţii suplimentare la sediul UAMS, Calea Unirii, nr.57,
Boldești-Scăeni, jud.Prahova, persoană de
contact: Coman Maria, telefon: 0244.211.383.
l Primaria orasului Sebis, jud.Arad, organizeaza
concurs de recrutare pentru ocuparea functiei
publice de executie vacante de inspector, clasa I,
gradul profesional superior, din cadrul Serviciului
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru,
Protectia Mediului. Concursul se organizeaza la
sediul Primariei orasului Sebis, in ziua de
03.06.2019 (proba scrisa), ora 10:00, interviul in
data de 05.06.2019, ora 13:30. Probele stabilite
pentru concurs sunt: selectia dosarelor, proba
scrisa si interviul. Nivelul studiilor necesare participarii la concurs: studii universitare de licenta
absolvite cu diploma, respectiv studii superioare
de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta. Vechime in specialitatea studiilor
necesare exercitarii functiei publice: minimum 7
ani. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditii
generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999
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privind Statutul functionarilor publici (r2) cu
modificarile si completarile ulterioare. Dosarul de
concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu
documentele prevazute la art.49 din
H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata. Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei
orasului Sebis in termen de maximum 20 zile de la
data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a-III-a. Relatii suplimentare se
pot obtine la telefon 0257/311.008 sau la sediul
Primariei orasului Sebis.
l Autoritatea de Investigații și Analiză pentru
Siguranța Aviației Civile cod fiscal 27690298 cu
sediul operațional în București Șos București
-Ploiești nr.40 sector 1, în baza HG 286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea a doua
posturi vacante de economist în cadrul Compartimentului Financiar -Contabil, în data de 22
mai 2019 ora 10.00 proba scrisă, respectiv în data
28 mai 2019 interviu începînd cu ora 09.00.
Dosarele se depun la sediul operațional până la
14 mai 2019 ora 12.00. Relaţii suplimentare se
obţin la telefon 021-222.05.35– persoana de
contact Tudose Daniela. Candidaţii trebuie să
îndeplinescă următoarele condiţii: •Studii superioare economice finalizate cu examen de licenţă;
•Experienţă în activitatea economico -financiară
bugetară.
l Primăria Comunei Rogova organizează
concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie de Referent clasa III, grad
asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate, Taxe și Impozite a Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Rogova, Județul
Mehedinți. -Proba scrisă în data de 29.05.2019,
ora 10:00; -Interviul în data de 31.05.2019, ora 10;
-Dosarele de concurs se depun până la data de
13.05.2019 ora 16:00. Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei Comunei Rogova și
la nr. de telefon 0252 .353.00.
l În conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Institutul de Stat pentru
Testarea și Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea la concurs în data de 23 mai 2019, ora 10:00
-proba scrisă și interviul -care se va stabili ulterior
de către comisie, conform prevederilor legale,
după perioada contestaţiilor, a următoarelor
posturi aferente unor funcţii contractuale de
execuţie vacante: -1 post de referent IA -Serviciul
financiar -contabilitate, CFP și achiziții publice
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-Compartiment financiar -contabilitate; -1 post de
casier -Serviciul financiar -contabilitate, CFP și
achiziții publice -Compartiment financiar -contabilitate; -I post de referent IA –Centrul pentru
Testarea Soiurilor Negrești. Condiţii specifice
prevăzute în fișa postului pentru postul de Referent IA –Compartiment financiar -contabilitate:
-Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul
economic; -Vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: Minimum 7 ani.
Condiţii specifice prevăzute în fișa postului pentru
postul de Casier –Compartiment financiar-contabilitate: -Studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-Vechime în muncă pe funcția de casier: Minimum
1 an. Condiţii specifice prevăzute în fișa postului
pentru postul de Referent IA –Centrul pentru
Testarea Soiurilor Negrești: -Studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă
de bacalaureat în domeniul agricol/ mecanic;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: Minimum 7 ani. Concursul va
avea loc la sediul Institutului de Stat pentru
Testarea și Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăști
nr. 61, Sector 1, București, în data de 23 mai 2019,
ora 10:00 -proba scrisă. Dosarele de înscriere se
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, respectiv în perioada
24.04.2019 –13.05.2019 la secretarul comisiei de
concurs. Persoane de contact: doamna Martin
Mariana -consilier și doamna Damian Roxana
-Andreea- consilier, în cadrul Compartimentului
resurse umane, tel.: 0213184380, fax: 0213184408,
e-mail: secretariat@istis.ro. Bibliografia, condiţiile
generale și specifice de participare, precum și
actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. și afișate la sediul
I.S.T.I.S. Informaţii suplimentare se pot obţine la
nr. de tel.: 021/3184380.
l Ministerul Afacerilor Interne organizează, la
sediul din București, concurs pentru ocuparea
unui post vacant corespunzător funcţiei publice de
execuţie de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Informare și Relații
Publice, Serviciul de Presă, Compartimentul
Campanii și Evenimente. Concursul se desfășoară
la sediul Ministerului Afacerilor Interne din București, astfel: -în data de 24 mai 2019, ora 10:00 –
proba suplimentară pentru testare cunoștințe
operare PC nivel avansat; -în data de 28 mai 2019,
ora 10:00 –proba scrisă; -interviu, care va avea loc
în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere la
concurs se depun, în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la Direcţia Generală Management Resurse Umane, Piaţa Revoluţiei nr. 1A,
sector 1, București, intrarea „D”, tel.
021/264.85.03; fax: 021/264.85.35; tel int. 11396.
Dosarul trebuie să conţină documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și
completările ulterioare. Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale prevăzute la
art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și următoarele condiții specifice: •studii universitare de
licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; •perfecţionări (specializări): nu este cazul; •cunoştinţe de operare/
programare pe calculator (necesitate și nivel):
nivel avansat de operare PC; Candidații vor
susține, la sediul Ministerului Afacerilor Interne,
proba suplimentară organizată pentru evaluarea
competențelor specifice de operare PC; •cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională: nu
este cazul; •vechime minim 7 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei; •abilităţi,
calităţi și aptitudini necesare: operativitate, meticulozitate, autocontrol, simț estetic, flexibilitate în
gândire, spirit gospodăresc, rezistență la stres.
Condițiile generale și specifice, bibliografia, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se
afișează la sediul Ministerului Afacerilor Interne și
pe site-ul instituţiei.
l Primăria Municipiului Dorohoi organizează
concurs în data de 22.05.2019 orele 10.00 proba
scrisă și în data de 29.05.2019, interviul pentru
ocuparea unei funcţii contractuale de conducere,
perioadă nedeterminată de: Director- Direcția
Administrația Piețelor și a Oborului a Municipiului
Dorohoi. Condiții generale de participare la
concurs; - Să îndeplinească condițiile generale
conform art. 3 al Regulamentului –cadru aprobat
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prin HGR 286/2011, modificată și completată prin
HGR 1027/2014. Condiții specifice de participare la
concurs: -Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau similar, -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 7 ani. Dosarele de
înscriere se pot depune la Compartimentul resurse
umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, rspectiv până pe data de
10.05.2019, între orele 8,00 - 16,00. Pentru relaţii
suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, interior 113.

CITAŢII
l Muscalul Constantin din Comuna Păcureți,
județul Prahova, este chemat la Judecătoria
Vălenii de Munte în data de 7 Mai 2019, în
Dosarul 3941/331/2016 în pârât granițuire.
l Se citeaza numita Precob Doinita Elena, cu
ultim domiciliu cunoscut in sat Holboca, comuna
Holboca, jud.Iasi, CNP 2650730221190, fiica lui
Precob Elena si Precob Gheorghe, in calitate de
intimata,la Judecatoria Iasi, in dosar nr.
31717/245/2018 cu termen de judecata la data de
24.05.2019, complet nr. C35, avind ca obiect declararea judecatoreasca a mortii.
l Se citează numiții Constantin Elisabeta,
Constantin Dumitru lui Mihaila, Constatin
Sinefta lui Mihaila, Constatin Ludovica lui
Mihaila, Linul Mariuca lui Macedon, Turcu
Nicolae lui Nicolae, Bosiu Dumitru lui Leon,
Bodiu Alexa, Bodiu Eleana, Constantin Ludovica,
Bozomala Domnica, Bozomala Saveta, Bozomala
Raveca, Bozomala Rodovica, Bozomala Ioan,
Bozomala Alexandru, Bozomala Mariuca, Bozomala Sinefta și Bozomala Domnica, în calitate de
pârâți în dosarul nr. 1897/265/2018 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Muthi Ștefan-Cristian și
Muthi Onița, având ca obiect succesiune s.a., cu
termen la 13.06.2019
l Se citează numiții Marcus Octavian, Marcus
Emil și Spaimoc Ana, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 2088/265/2018 al Judecătoriei Năsăud,
în proces cu Buta Ioana, având ca obiect succesiune, cu termen la 04.06.2019
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l Se citează numitul Ohler Mihai și soția Weber
Cătălina, în calitate de pârâți în dosarul nr.
122/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Copil Claudiu și Copil Domnica-Ionela, având ca
obiect prestație tabulară, cu termen la 23.05.2019

755/265/2018, 1929/265/2018, 1930/265/2018,
1931/265/2018, 1932/265/2018, 1933/265/2018 ale
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Pop Buia-Pavel
Ovidiu, având ca obiect succesiune și partaj, toate
cu termen la 05.06.2019

l Se citează numiții Daraban Savinka, Daraban
Grigore, Zenovia Stelic, Catalina Stelic, Toma
Stelic, Arsinica Stelic, Arsinica Stelic, Malai Emil
lui Valer, în calitate de pârât în dosarul nr.
92/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Dragotă Liviu, având ca obiect succesiune s.a., cu
termen la 22.05.2019

l Se citează numiții Dragotă Traian, Dragotă
Sabina, Dragotă Mihai, Dragotă Irina, Borgovan
Grigore, Dragotă Mihăilă, Borgovan Valeria s.l.
Hrisa Ioan, Borgovan Maria lui Alexandru
Borgovan Ioana lui Alexandru, Suci Todora lui
George, Suci Anton lui George, Savu Todora, Suci
George și soția Istrate Anisia, în calitate de pârâți
în dosarul nr. 2292/265/2018 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Dragotă Ioana, având ca
obiect succesiune s.a., cu termen la 20.06.2019

l Se citează numiții Catarig Elena, Tomi
Reghina, Tomi Viorica, Doboș Titus, Doboș Ana,
Doboș Reghina, Doboș Valeriu, Bota Ștefania,
Galeș Yuan, Rauca Onofrim, Ureche Ioan, Sucilă
Maria, Mureșan Maria, Rus Iftinia, Sas Maria,
Galeș Sava, Galeș Maria, Galeș Ilarion, Galeș
Nicolae, Galeș Paraschiva, Galeș Tudor, Galeș
Ironim, Galeș Luca, Galeș Kelemen, Galeș
Onisim, Galeș Lucreția, Lupșan Saveta, Buta
Clement și Galeș Todosia, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 1656/265/2016 al Judecătoriei Năsăud,
în proces cu Bogolin Lenuța, având ca obiect
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu termen la
14.05.2019
l Se citează numiții Cozonac Ioana s.l. Flamand
Alexandru, Cozonac Anastasia s.l. Pui Iacob,
Hadarau Paraschiva s.l. Teodor Ureche, Avram
Varvara cas. Vartic, Avram Palagea cas. Croitor,
Avram Lazar, Lorint Stefan, Lorint Virginia,
Cozonac Paraschiva s.l. Bozga Toader și Avram
Arefta, în calitate de pârâți în dosarul nr.
612/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Adaus Letitia, având ca obiect succesiune, partaj
s.a., cu termen la 05.06.2019
l Se citează numiții Cunta Ana, Bulta Tecla s.l.
Budusan Alexandru, Pop Ioan lui Trofim, Buia
Macedon lui Ioan, Buia Solomon lui Ioan, Buia
Alexa lui Ioan, Buia Xenia lui Ioan, Buia Maxim
lui Ioan, Buia Ioana, Buia Simion, Maria Berciu,
Rambulea Reghina, Berciu Ana, Berciu Ioan, Pop
Ioan lui Trofim, Sot Maria, Sot Ioana, Sot Ioan,
Buga Ana, Buga Maria, Bolfa Leon, Buga
Dumitru, Spaimoc S.Maxim, Spaimoc A. Floarea,
Apostol Ana, în calitate de pârâți în dosarele nr.

l Se citează numiții Ohler Catarinei și Ohler
George, în calitate de pârâți în dosarul nr.
3193/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Flore Gherasim, Flore Maria, Rus Ioan și Rus
Maria, având ca obiect succesiune s.a., cu termen
la 15.05.2019
l Se citează pârâții Jugan Login, Jugan Nicolae
și Leuca Gheorghe în dosar nr. 698/265/2011 al
Judecătoriei Năsăud în proces cu Covaci Floarea
având ca obiect uzucapiune, succesiune, partaj
pentru termenul din 07.05.2019
l Se citează numitul Coșbuc Valentin, în calitate
de pârât în dosarul nr. 2066/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Zăgrean Nechita, având
ca obiect uzucapiune, cu termen la 04.06.2019
l Se citează numitul Gavrilă Doruț, în calitate de
pârât în dosarul nr. 3202/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Sileas George, având ca
obiect uzucapiune și partaj, cu termen la
07.05.2019
l Se citează numitul Cărbune Anastasia, Ștefan
Zoe, Ilieș Margareta, Ilieș Aurelia, Ilieș Livia, Ilieș
Titu, Purlea Vasile, Purlea Iftinia, Purlea Aurelia,
Zoe Șteania, Pop Gaftona, Coruț Ioana, Coruț
Nastasia, Pop Floarea, Cărbune Ioana, Moldovan
Victoria, Moldovan Leontina, Ilieșiu Maria Luiza,
Ilieșiu V. Nicolae, Ilieșiu V. Mircea și Ilieșiu V.
Vicențiu, în calitate de pârât în dosarul nr.
1122/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Varvari Gavrilă, având ca obiect uzucapiune și
partaj, cu termen la 20.06.2019.
l Numitul Vasiloiu George este chemat la Judecătoria Sectorului 3 București, din str.Ilfov, nr.6,
sector 5, București, camera 39, Complet C3 Familiei, dosar nr. 2896/301/2018, stadiul procesului:
fond, obiectul dosarului: divorț, în data de
15.05.2019, ora 8.30, în calitate de pârât, în proces
cu Vasiloiu Letitia, în calitate de reclamant.
l Se citează toți moștenitorii legali și testamentari
cu domiciliul necunoscut ai defunctului Tărăbuță
Beniamin, cetățean român, decedat la data de
21.03.2014, cu ultimul domiciliu în Mun.Baia
Mare, str.Melodiei, nr.8/31, județul Maramureș,

pentru a se prezenta la sediul Societății Profesionale Notariale CARDOȘ din Mun.Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr.9, județul Maramureș, la data
de 12 iunie 2019, ora 10.00, în vederea participării
la dezbaterea succesiunii defunctului mai sus
menționat.
l Se citează Giurgiu Cosian-Petru, cu domiciliu
în sat Șandra, nr. 496, com.Șandra, jud.Timiș, la
Judecătoria Timișoara, Secția a II-a Civilă, în
dosarul nr. 29928/325/2018, la data de 06.05.2019,
ora 9.00, pentru divorț cu minori.
l Subscrisa Instant Pellet SRL este chemată în
data de 15.05.2019 la Tribunalul Argeș în dosar cu
numărul 80/109/2016*, complet C4-fond civil, ora
14.00, în contradictoriu cu CEZ Vânzare SA, în
proces având ca obiect pretenții.

DIVERSE
l In numele legii, hotaraste: Admite cererea de
chemare în judecată formulată de reclamantul
Veolia Energie IAȘI SA, inregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J22/1299/2012, având CUI RO
30570461, cu sediul în mun. Iași, șos. Naţională,
nr.43, camera 19, et.1, jud. Iași, în contradictoriu
cu pârâtul Vieru Cristina, având CNP
2391228221131, cu domiciliul în mun. lași, B-dul
Nicolae Iorga, nr.39, bl.H2, et.9, ap.11, jud.Iași.
Obligă pârâtul să achite reclamantului suma de
2374,39 lei, reprezentând contravaloarea energiei
termice furnizate în intervalul decembrie
2012-octombrie 2016 și a sumei 552,35 repezentând penalități de întârziere calculate la debitul
principal, de la data scadentei si pana la data de
15.05.2017 precum si penalități de întârziere, egale
cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la
termen a obligațiilor bugetare (in prezent 0,02%/
zi), calculate în continuare, începând cu data de
16.05.2017 și până la data plății efective, fără ca
penalităţile calculate să poată depăși valoarea
facturii la care au fost calculate. Obligă pârâtul să
achite reclamantului suma de 500 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de
timbru si onorariu avocat. Cu drept de apel în
termen de 30 dc zile de la comunicare, calea de
atac urmand a fi depusă la Judecătoria Iași.
Pronunţată în data de 13.04.2018. Pronunţarea se
va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor
prin mijlocirea grefei instanţei.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate
de administrator judiciar al Evergreen Systems
SRL desemnat prin sentinta civila din data de
19.04.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 3801/3/2019,
notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Evergreen
Systems SRL, cu sediul social in București
Sectorul 2, Strada Traian, Nr. 177, Demisol, Ap. 9,
CUI 29527166, nr. de ordine in registrul comertului J40/6275/2014. Persoanele fizice si juridice
care inregistreaza un drept de creanta impotriva

Evergreen Systems SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
București - secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 3801/3/2019, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii debitorului
03.06.2019; b) termenul de verificare a creantelor,
de intocmire, afisare si comunicare a tabelului
preliminar de creante 24.06.2019; c) termenul
pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
19.07.2019; d) data primei sedinte a adunarii
generale a creditorilor 01.07.2019, ora 14.00; e)
adunarea generala a asociatilor la data de
02.05.2019, ora 14.00 la sediul administratorului
judiciar.
l Revolution Plus SRL, cu sediul in municipiul
Baia Mare, Str. Dealul Florilor, nr. 14B, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu, pentru proiectul
“Imobil de apartamente cu centru pentru servicii
sociale, institutii publice sau private, spatii comerciale, racorduri si bransamente utilitati” propus a
fi amplsat in judetul Maramures, municipiul Baia
Mare, Str. Marasesti, nr. CF 120706. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Maramures, din localitatea baia Mare, str.
Iza nr. 1A, in zilele de luni-joi intre orele 08:0016:30 si vineri intre orele 08:00-14:00, si la sediul
beneficiarului. Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Maramures.
l Prin Sentința civilă nr.10461 pronunțată la data
de 26.10.2018 în Dosar nr.26494/300/2017 de către
Judecătoria Sector 2, având ca obiect rectificare
carte funciară, instanța a hotărât: ”Admite
excepția lipsei capacității procesuale de folosință a
pârâtului Ignat Victor-Andrei, invocată din oficiu.
Respinge cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul Ignat Victor-Andrei, ca fiind formulată în contradictoriu cu o
persoană lipsită de capacitate procesuală de folosință. Admite cererea de chemare în judecată
formulată de reclamantul Gogan Victor,
CNP1511022400139, cu domiciliul în București,
str.Oituz, nr.86, sector 2, cu domiciliul ales la CAB.
Av. Georgescu Alexandru, în București, str.Delea
Veche, nr.24, bl.C, sc.1, ap.11, sector 2, în contradictoriu cu pârâtele Ignat Adriana,
CNP2540612400747, cu domiciliul în mun.Târgoviște, str.Lt.Stancu Ion, nr.29, jud.Dâmbovița, și
Ignat Rose-Marie-Lavinia, cetățean român cu
domiciliul în Statele Unite ale Americii, Houston,
2333, Bering, Dr 341, Texas, prin curator special
Angheloiu Anca, cu sediul ales la Cab. Av. Băicoianu Nicolae, în București, str.Foișorului, nr.2A,
bl.E, et.3, ap.3, Sector 3. Dispune radierea din
Partea III a Cărții Funciare nr.215486 (nr. CF
vechi 88746) a somației nr.257/13.07.2004, emisă
de BEJ ”Ezer&Popescu”, trecută în Registrul de
transcripțiuni a Judecătoriei Sectorului 2 sub
nr.164/29.07.2018. Exonerează pârâtele de la plata
cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicarea sentinței.
În eventualitatea formulării căii de atac, cererea
de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2, sub
sancțiunea nulității. Pronunțată astăzi, 26.10.2018,
prin punerea soluției la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei.
l Anunţ de intenţie privind elaborarea planului
urbanistic de detaliu PUD strada Făinari nr. 30,
sector 2, București, construire imobil cu funcţiune
mixtă (servicii +birouri +locuinţă) P+3E+4E
retras. Popescu Raul Leonard aduce la cunostinţa
publicului interesat iniţierea Planului Urbanistic
de Detaliu “Construire imobil cu funcţiune mixtă
(servicii +birouri +locuinţă) P+3E+4E retras,
sector 2, București” și supune spre consultare
aceasta documentaţie de urbanism. Iniţiere:
Popescu Raul Leonard. Elaborator: SC FM
Design SRL. Documentaţia tehnica poate fi
consultată la adresa: str. Chiristigiilor, nr. 11-13,
parter. Tel. 021.209.60.00, program de lucru: luni,
miercuri: 8.30- 13.30; marti: 13.30 -16.30, joi :
13,30 -18,30, începând cu 24.04.2019, timp de 20
zile.
l Primăria Municipiului Slatina, Compartimentul
Fond Funciar, Cadastru, strada M.Kogălniceanu,
nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 0249.439.377,
439.233, fax: 0249.439.336, e-mail: office@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro. Anunț.
În atenția persoanelor îndreptățite în baza Legilor
Fondului Funciar (Legea nr.1/2000). Primăria
Municipiului Slatina aduce la cunoștință următoarelor persoane pentru care a fost reconstituit
dreptul de proprietate pentru suprafețe de teren
agricol și care au fost înscrise în anexa 39 validată
Legea 1/2000 validată prin Hotărârea nr.68/2002 a
Comisiei Județene Olt, să se prezinte la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, pentru depunerea
documentelor necesare întocmirii dosarelor care
preced soluționarea cererilor, respectiv actele de
stare civilă și certificate de moștenitor, dacă este
cazul, în vederea soluționării în ordine cronologică
a cererilor conform procedurii prevăzute la Art. 12
din Legea 165/2013: Anexa 39. Autor; Moștenitori:
1. Pîrvu Nicolae; Pîrvu Constanța. 2.Voicu I.
Constantin; -. 3. Barbu O.Ilie; -. 4.Călin Ioana;
Călin Tănase. 5. Radu I. Ion; Radu Florea, Țolea
Maria. 6.Malcotă Vasile; Malcotă Virgil, Dorobanțu
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Daniela. 7.Neaga Grigore; -. 8. Tănase Gr. Floarea;
Bobeanu Dochia, Cojocaru Niculina. 9. Geană
N.Ion; -. 10. Sorescu N.Ana; -. 11. Joițescu Gheorghița; Oțeleanu Maria. 12. Căldăraru Constantin;
Căldăraru Frusina, Căldăraru Radu. 13. Manea
Ilie; Manea Ilie. 14. Tănase Maria; Tănase Niculina.
15. Tolică Toma; Tolică Eleonora. 16. Gheorghiu
Ion; Gheorghiu Gheorghița. 17. Leață Ion; Cocea
Maria. 18. Grigore Ioana; Grigore Floarea. 19.
Tănase D.Elena; -. 20. Popa Ilie; Popa Alexandru,
Popa Nicolae, Anton Maria. 21. Mustață Marin; -.
22. Calotă Rada; Murgiuc Gheorghița, Calotă
Gheorghița, Calotă Traian. 23. Gheorghe Dumitru;
Gheorghe Jenica, Gheorghe Marin, Gheorghe
Constantina, Gheorghe Florica. 24. Duțu Dumitru;
Duțu Ilie. 25. Mustață D.Ilie; Mustață Marin,
Constantin Niculina. 26. Duțu Lina; -. 27. Duțu
Ilie; -. 28. Florescu Constantin; -. 29. Glonț R.Ion;
Dorobanțu Elena, Gheorghe Niculina, Sumanuc
Anica. 30. Geană Floarea; -. 31. Rizea Mihai; Rizea
Floarea. 32. Stanca Maria; Stanca Alexandru. 33.
Vasile Gheorghița; Stanca Floarea. 34. Gheorghe
Ion; Gheorghe Niculina. 35. Ilinca Nicolae; Ilinca
Gheorghe. 36.Porumschi Ana; Diaconescu Paul,
Diaconescu Radu, Drăgănoiu Mariana. 37. Soare
Zaharia; Soare Ion. 38.Mustață Floarea; -. 39.
Dobrița Maria; Călin Radu. 40. Călin R.Radu; -.
41. Ionescu Anica; -. 42. Nițu Ștefan; Nițu Ionel.
43. Marin Floarea; -. 44.Călin Maria; Călin
Constantin. 45. Stan Voicu; Stan V. Tudor. 46.
Florescu Ilie; Bît Floarea. 47. Lupu Ilie; -. 48.
Popescu Elena; -. 49. Măgală Dumitru; -. 50.
Pătrașcu Nicolae; Anghel Ioana, Pătrașcu Ion,
Pătrașcu Dumitru. 51. Mustață Niculina; -. 52.
Florescu Ion; Florescu Ileana, Florescu Cristian,
Sorescu Floarea. 53. Ristea Ion; -. 54. Nistor Maria;
-. 55. Cîrciumaru Ilie; -. 56. Niță Luca; Niță Marin.
57. Păun Constantin; -. 58. Crețu Radu; Crețu
Ștefan, Scarlat Iulia, Crețu Marin. 59. Dogarete
Ioana; Nica Lenuța. 60. Andronache Constantin;
Irimescu Rada, Constantin Maria. 62. Călineață
Ilie; Călineață Năstase. 63. Călineață Năstase; -. 64.
Trăistaru Alexandrina; Vîlceleanu Alexandrina. 65.
Ștefan Vasile; Ștefan Aurel. 66. Măgală Marin; -.
67. Stanca Nicolae; Stanca Florea, Stanca
Constantin. 68.Gheorghe Alexandru; -. 69.
Gheorghe Dumitra; Gheorghe Alexandru. 70.
Matei Constantina; Matei Dumitru, Matei Grigore
Stelian. 71. Glomnicu Gheorghe; -. 72.Stoica
Gheorghița; Dinu Ecaterina, Marusac Dumitra. 73.
Radu Niculina; Ioniță Ion, Ioniță Nicolae,
Andreescu Virginia. 74. Cismaru Alexandru;
Cismaru Gheorghița. 75. Nicolae Vasile; Nicolae
Ilie, Tănase Tudorița, Nicolae Gheorghe, Belega
Maria, Nicolae Constantin Tudor. 76. Nicolae Ion;
Tănase Tudorița, Nicolae Gheorghe, Nicolae Ilie,
Nicolae Constantin Tudor. 77. Ciuchete Maria; -.
78. Pană Gheorghe; Pană Ion, Pană Victor,
Corbeanu Niculina. 79. Bărbușoiu Dumitru;
Gavrilă Geta, Bărbușoiu Boris. 80. Olteanu Tudor;
Stănescu Polina. 81. Lungu Maria; Lungu Decebal.
82. Ilinca N.Floarea; Sandu Floarea. 83. Neață
Badea; -. 84. Deaconu Valerica; -. 85. Ivan Ion;
Mănescu Gheorghița, Popescu Florica. 86. Nițu
Ecaterina; -. 87. Tănase Dumitru; Tănase Elena. 88.
Vîlceleanu Ecaterina; Neață Elena, Vîlceleanu
Maria, Vîlceleanu Nicolae, Răducioiu Geta,
Lungoci Iulica. 89. Ghiță Marin; Ghiță Valentin,
Georgescu Maria, Stoica Niculina, Rădulescu
Ionela, Ghiță M.Ionel. 90. Fofîsnac Dumitru;
Fofîsnac Ion. 91. Niță Nițu; Lemnaru Costică,
Andreeana Tudor. 92. Lixandru Dumitru;
Lixandru Ioana. 93. Popa Dumitru; -. 94. Trăistaru
Sevastița; -. 95. Trăistaru Damian; -. 96. Trăistaru
Rada; Trăistaru Sevastița. 97. Beboaica Dumitru;
Lupu Ion. 98. Popescu Aurel; -. 99. Bondarev
Niculina; Cîrstea Marin, Cîrstea Ana. 100. Diaconescu Gheorghe; -. 101. Sorescu Constantin;
Sorescu Lina. 102. Matei F.Ioana; Matei Ion. 103.
Mustață Marin; -. 104.Iagăru Floarea; -. 105.
Băescu Anica; Tiron Ecaterina. 106. Pălărie Maria;
-. 107. Borobanțu Șt. Marin; -. 108. Badea Elena;
Nicolescu Ioana, Niță Mituța, Florea Niculina. 109.
Fieraru Maria; -. 110. Nicolae Constantin; Nicolae
Maria. 111. Constantinescu Maria; -. 112. Ciobanu
Constantin; Ciobanu Petrică. 113. Glonț R.Marin;
Glonț Gheorghe, Călin Ioana. 114. Călin Maria;
Călin Constantin. 115. Glonț M.Gheorghe; -. 116.
Neață Maria; -. 117. Mincu Ion; Mincu Elena. 118.
Voicu C.Marin; -. 119. Tănase Dumitru; Ionescu
Maria. 120. Andreeana Tudor; -. 121.Diaconu Ion;
Nedelea Ecaterina, Diaconu Elena. 122. Stanca
Marin; Stanca Ion. 123. Dascălu Alexandru;
Dascălu Dumitru. 124.Roșu Marin; -. 125.
Constantin Chiriță; Constantin Chiriță. 126.Ungureanu Constantin; Ungureanu Mihai, Ungureanu
Maria. 127.Pană Maria; Pană Constantin, Pană
Florea, Pană Vergică. 128. Marin Ion; Ioan Marin
Aurel, Marin Gheorghe, Frîncu Eugenia, Ciucă
Gheorghița. 129. Tănase Maria; Tănase Ion, Tănase
Constantina, Tănase Gheorghe. 130. Dincă
Gheorghe; Gagiu Niță. 131. Florian Rada; Florian
Ion. 132. Joițescu Ioana; -. 133. Iagăru Floarea; -.
134. Mincu Constanța; Mincu Nicolae. 135. Sefcic
Ioana; Pirvulescu Azota. 136. Mihai Filofteia; -.
137. Nanu Angelica; -. 138. Iagaru Dumitra; -. 139.
Naidin Dumitru; -. 140. Ilie Iulica; Ilie Ion,
Constantin Floarea. 141. Luta Floarea; Luta Marin.
142. Zamfirescu Rada; -. 143. Magala T.Ion;
Magala Constanta. 144. Costea Victor; Costea
Maria. 145. Ivan Frusina; Marcaru Ana. 146.
Varjan Gheorghe; Preda Ecaterina. 147. Gheorghe

Toma; Radulescu Maria. 148. Ionescu Floarea;
Ionescu Petre. 149. Mincu Ion; Mincu Elena. 150.
Badea Anghelina; Badea Radu, Badea Constantin.
151. Voica Constantin; -. 152. Gheorghiu Florea; -.
153. Cîrstea Rada; Ilinca Nicolae, Radu Elena,
Gherghina Agapie. 154. Manea Gheorghe; Manea
Ana. 155. Manea Ana; -. 156. Ionescu Alexandrina;
Țăcală Gheorghița, Ionescu Ion, Ionescu Marin.
157. Nuțu Constantina; Nițulescu Marin. 158.
Grigore Anica; Tase Marița. 159.Tanase Marin;
Tanase Petrisor. 160. Prioteasa Gheorghe; -. 161.
Panduru Maria; Iagaru Voica. 162. Marcu Toma;
Marcu Andrei. 163. Marghidan Paun; Marghidan
Ioana. 164. Crăciun Radu; Oprea Vasilica, Crăciun
Grigore, Victor Maria Rodica, Neicu Costin Antonius Paul, Gheorghe Silvia. 165. Marin Constantin;
-. 166. Boca Ion; Boca Dobrin. 167. Roșu Alexandrina; Roșu Toma. 168. Linguriță Constantin;
Dinică Petrina. 169. Vîlceleanu Ana; -. 170. Ilie
Luxandra; -. 171. Cojocaru Ana; -. 172. Iancu Ion;
Iancu Florea. 173. Marin R. Gheorghe; Gheorghe
Ana. 174.Matei Dumitru; -. 175. Manea Alexandrina; Duinea Cristina, Marin Floarea. 176. Preda
Floarea; Preda Constantin, Tolica Niculina, Păană
Maria, Chiriță Emilia, Preda Ion. 177. Matei
Nicolae; Constantin Floarea, Săocan Victoria,
Dogaru Niculina, Deminschi Maria. 178. Popescu
Maria; Popescu Ion. 179. Ivan Marin; Ivan Gheorghița, Ivan Mircea.
l Primăria Municipiului Slatina, Compartimentul
Fond Funciar, Cadastru, strada M.Kogălniceanu,
nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 0249.439.377;
439.233, fax: 0249.439.336, e-mail: office@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro. Anunț.
În atenția persoanelor îndreptățite în baza Legilor
Fondului Funciar (Legea nr.1/2000). Primăria
Municipiului Slatina aduce la cunoștință persoanelor înscrise în tabelul de mai jos și a moștenitorilor acestora, pentru care a fost reconstituit
dreptul de proprietate pentru suprafețe de teren
agricol și care au fost înscrise în anexa 39 la Legea
1/2000, validată prin Hotărârea nr.68/2002 a Comisiei Județene Olt, să se prezinte la Compartimentul
Fond Funciar, Cadastru, pentru depunerea documentelor necesare întocmirii dosarelor care preced
soluționarea cererilor, respectiv: actele de stare
civilă și certificate de moștenitor, dacă este cazul, în
vederea soluționării în ordine cronologică a cererilor conform procedurii prevăzute la Art. 12 din
Legea 165/2013: Anexa 39. Autor; Moștenitori: 1.
Rîciu Ion; Popescu Ioana. 2. Bălășoiu Stancu;
Bălășoiu Maria. 3. Dincă Maria; -. 4. Poșircă Toma;
Poșircă Rada. 5. Necșulescu Ion; Necșulescu Petre,
Protopopescu Marioara, Luca Aneta Aurora. 6.
Mustață Gheorghița; -. 7. Predescu Gheorghița; -.
8. Iancu Ion; Iancu Marin, Iancu Gheorghe,
Gavrilă Vasilica. 9. Vasile Elena; -. 10. Petre Ilie; -.
11. Făsui Stanca; Făsui Constantin, Făsui Sofia. 12.
Niță Dumitra; Iagăru Viorica. 13. Ioniță Maria; -.
14. Radu Ioana; Vîlceleanu Maria, Radu Nicolae.
15. Stănescu Bălașa; Stănescu Ovidiu Marin,
Stănescu Ion. 16. Sorescu Elisabeta; -. 17. Melcioiu
Marin; Melcioiu Ilie, Achim Alexandrina Aurelia,
Melcioiu Lucreția. 18. Măgală A.Ioana; Smarandache Nicolae, Dobrescu Aurelia, Tudose Elena,
Smarandache Constantin, Smarandache
Constanța, Melcioiu Ilie, Melcioiu Ion. 19. Măgală
Constantin; Smarandache Nicolae, Dobrescu
Aurelia, Tudose Elena, Smarandache Constantin,
Smarandache Constanța, Melcioiu Ilie, Melcioiu
Ion. 20. Costache Maria; Ion Constantina. 21.
Anghel Nicolae; Anchel Ilie. 22. Barbu Liza; -. 23.
Constantin Vasile; Barbu Liza. 24. Georgescu Ion;
Georgescu Marin. 25. Hristu Constantin; -. 26.
Vasile Ilie; Vasile Ion. 27. Prodan Gheorghe;
Prodan Aurel, Babi Victor. 28. Barbu Andrei;
Barbu Florea. 29. Ilinca M.Ion; Ilinca Verginia. 30.
Soare Voicu; Soare Ion. 31. Gheorghe Florea;
Gheorghe Marin. 32. Biltz Victor; Biltz Viorel,
Drăghici Liliana. 33. Neghină Ilie; Neghină
Gheorghe. 34. Ion Constantin; Șerban Dorel. 35.
Ilie Elena; -. 36. Parohia Strehareți; -. 37. Mănăstirea Clocociov; -. 38. Parohia Clocociov; -. 39
parohia Cireașov; -. 40. Cîmpeanu Ana; -. 41.
Popescu Constantin; Popescu Nicolae. 42. Fofîsnac
Florea; Radu Milica. 43. Țoncu Manole; Țoncu
Dumitru. 44. Istrate Caterina; -. 45. Grigore
Constanța; -. 46. Cîrstea Ioana; Ionescu Tănase. 47.
Buzatu Maria; Popescu Constantin. 48. Petre
Marin; Petre Strejovici Marin. 49. Ene Marin;
Linguriță Niculina. 50. Popescu Ion; Popescu
Marian. 51. Vărzaru Dumitru; Vărzaru Ștefan. 52.
Voicu Ion; -. 53. Sorescu Gheorghe; Stănescu Elena,
Sorescu Marin, Sorescu Ilie. 54. Pîrvu Ion; Pîrvu
Maria. 55. Călin Gr.Ion; -. 56. Cristea Alexandrina;
Cristea Nicolae, Cristea Gheorghe, Cristea Marin,
Cristea Maria. 57. Ionescu Gheorghe; Ionescu
Nicolae. 58. Enache Constantin; Costea Ștefania.
59. Stoian Floarea; -. 60. Dorobanțu Rada; Călin
Constantin. 62. Băcilă Emil; Marinescu Monica.
63. Constantin Costică; Constantin Gabriel. 64. Ilie
Constantin; Brașoavă Constanța, Ilie Alexandru.
65.I onescu Elena; -. 66. Mincu Mihalache; David
Stela, Mincu Simion. 67. Lungan Carmen; Lungan
Ioana. 68. Georgescu Grigore; Georgescu
Constantin. 69. Blaje Maria; Blaje Dumitru. 70.
Zamfir Marin; Florescu Filofteia. 71. Fofîsnac
Dumitru; -. 72. Pîrvu Floarea; -. 73. Popescu Maria;
Popescu Florea. 74. Turianu Ilie; Georgescu
Teodora, Predescu Păun. 75. Marcu Marin;
Constantin Jan. 76.Marcu Rada; Constantin Jan.

77. Tuglui Maria; -. 78. Roșu Marin; Iana Daniela.
79. Rizea Ioana; -. 80. Lupu Gr. Dumitru; -. 81.
Stoica Vasile; Stoica Safta. 82. Istrate Tudor; Istrate
Maria. 83. Dumitrescu Gheorghe; Iordache Gherghina. 84. Mustață Marioara; Cernea Ștefania. 85.
Nicolae Petre; Nicolae Ion. 86. Lemnaru Costica; -.
87. Gagiu Ilie; -. 88. Vasile Șt. Ioana; Vasile Ilie. 89.
Păun Fănică; Păun Vasilica. 90. Ene Gheorghe; -.
91. Trandafir Constantina; -. 92. Tănase Florea; -.
93. Gheorghe V.Marin; Gheorghe Rada. 94. Iancu
Gh.Marin; -. 95. Nicolescu Ion; Dinu Mariana. 96.
Nicolescu Traian; Dinu Mariana. 97. Ilinca Maria;
Ene Viorica. 98. Lixandru Constantin; Ilinca
Marin, Ilinca Gheorghe, Ene Viorica. 99. Ghiță
Maria; Ionescu Jenica. 100. Marcu Constanța; -.
101. Stanca Alexandru; -. 102. Dincă Marin; Dincă
Marin, Dincă Nicolae. 103. Lică Gheorghe; Pavel
Georgeta Signorina. 104. Anghel Ion; -. 105.
Enache Ioana; -. 106. Păun Ilie; -. 107. Radu N.Ion;
Radu Petra, Radu Ioan. 108. Floricică Ilinca; -.
109. Florescu Ecaterina; -. 110. Prodan Florica;
Babi Victor. 111. Georgescu Virginia; Georgescu
Spiridon, Georgescu Ilie. 112. Necșulescu Dumitru;
Ștefănescu Alexandrina. 113. Ciocan Constantin;
Buligă Tatiana. 114. Băltărețu Ion; Băltărețu
Maria. 115. Măgală Marin; Măgală Alexandru.
116. Voicu Alexandra; -. 117. Măgală Constantin;
Măgală Alexandru, Glomnicu Emilia. 118.
Gheorghe Filofteia, -. 119. Țărcomnicu Constantina; -. 120. Dobrescu Marin; Dobrescu Marian.
121. Glonț Maria; Micu Ioana, Glonț Constantin.
122. Vasile St.Radu; Vasile Constantina. 123.
Găman Stoian; Cergă Maria. 124. Dorobanțu
Floarea; Dorobanțu Virgil. 125. Matei Vasile;
Birjaru Maria, Vasile Toma, Drăganu Constantina.
126. Roșu Gheorghița; Stana Petre. 127. Geaba
Florea; -. 128. Niță Floarea; Matei Elena. 129.
Mincu Constantina; -. 130. Gheorghe R.Ion; -. 131.
Camen Andrei; Georgescu Maria, Stoica Niculina,
Rădulescu Ionela. 132. Teodorescu Ilie; Teodorescu
Nicolae. 133. Bălășoiu Mihail; -. 134. Anghel
Marin; Anghel Constantin, Georgescu Nuți. 135.
Trandafir Andrei; Trandafir Liviu. 136. Oanță Ion;
Oanță Mircea, Oanță Teodor, Sereanu Maria
Deniza. 137. Popescu Constantin; Muscu Vasile.
138. Constantin Constantina; -. 139. Ghenea
Floarea; -. 140. Constantin I. Florea; -. 141. Militaru Anica; Petcu Tudorița, Petcu Angela, Marin
Ion. 142. Măgureanu Florea; Mușuroi Florina
Georgeta, Nițu Sica. 143. Dorobanțu Gheorghe; -.
144. Cristea Maria; Cristea Ion. 145. Diaconu
Alexandru; Diaconu Dumitru. 146. Morariu
Eleonora; Tîrtan Valentin, Tîrtan Octavian,
Ionescu Rodica, Sudacevschi Dora. 147. Țîrcomnicu Elena; -. 148. Dogaru Anuța; -. 149. Prodan
Marin; Prodan Nicolae. 150. Diaconu Decebal; -.
151. Nicolae Marița; -. 152. Șerban Dumitra;
Obrocea Elena.

SOMATII
l Se aduce la cunostunta ca pe rolul Judecatoriei
Arad se afla dosarul nr. 14031/55/2018, cu termen
de solutionare la data de 24 mai 2019 avand ca
obiect cererea formulate de pe reclamanta Stoica
Daria Denisa prin curator Stoica Cornel, pentru
constatarea dobandirii de catre aceasta a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune, a
imobilului situat in pecica, judetul arad, inscris in
CF nr. 7484 pecica, avand nr top 1315/3-b, teren
descris ca si “pasune” in suprafata de 335 mp.
Persoanele interesate pot face opozitie la numarul
de dosar indicat mai sus in termen de o luna de la
data publicarii prezentei somatii.
l Emisa in temeiul art. 130 din Decretul -Lege nr.
115/1938, astfel cum s-a dispus prin Rezolutia din
data de 18.04.2019, privind cererea inregistrata sub
dosar nr. 736/246/2019 al Judecatoriei Ineu, formulate de petentii, David Ciprian –Iulius, CNP
1790817022803, si David Nicoleta Filuta, CNP
2851030022992, ambii domiciliati in Ineu, Str.
Alexandru Ioan Cuza, nr. 4, jud. Arad, avand ca
obiect uzucapiune cu termen de judecata la data de
29.05.2019, prin care se solicita ca, au dobandit
dreptul de proprietate pe titlu de uzucapiune,
asupra imobilului inscris in CF nr. 300081 Bocsigm
cu nr. topographic 1149/156, in suprafata de 1439
mp, compus din casa, curte si gradina, proprietar
tabular fiind Maris Ioan, cu domiciliul necunoscut in
cota de 1/1 parti. Prezenta somatie se afiseaza timp
de o luna la sediul instantei si la sediul primariei in
raza careia se afla imobilul si se publica intr-un ziar
de larga raspnadire, timp in care toti cei interesati
au posibilitatea sa sepuna de indata opozitie la
Judecatoria Ineu, intrucat in caz contrar in termen
de o luna de la ultima afisare sau publicare se va
proceda la analizarea cerererii petentilor cu privire
la constatarea dreptului lor de proprietate.

COMUNICAT
l Comunicat de presa. Disponibilitate Raport
Anual 2018 -rezultatele financiare anuale la
31.12.2018. S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A. cu sediul în
București, str. Calea Griviţei nr. 391-393, sector 1,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul București sub nr.
J40/17093/29.06.1993, având Cod Unic de Înregis-

trare: RO4282451, informăm investitorii și acţionarii societăţii că, în conformitate cu prevederile
legale privind piaţa de capital, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 art.125 (2) și Calendarul
financiar pentru anul 2019, Raportul Anual 2018
-rezultatele financiare anuale la 31.12.2018 ale
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi
„INCERTRANS” S.A. va fi disponibil pentru
acţionari, investitori și public și transmis către
A.S.F și BVB-Piaţa AeRO, începând cu data de
25.04.2019. Acest raport poate fi consultat la
cerere la sediul societăţii din str. Calea Griviţei nr.
391-393, sector 1, pe website-ul societăţii incertrans@incertrans.ro sau la adresa www.bvb.ro la
simbolul INCT. Informatţi suplimentare la
telefon 0213162337.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Adunare Generală Ordinară a
Acţionarilor SC PIFATI SA, societate în reorganizare judiciară. Subsemnatul Bobin Gheorghe, în
calitate de administrator special al SC Pifati SA
-societate în reorganizare, conform AGA din
29.12.2016, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Pifati S.A. -societate în
reorganizare judiciară pentru data de 27.05.2019
ora 10.00. La sediul societăţii din București, Sector
5, Str. Ioviţa nr. 11, Etaj 2, Camera 8 cu următoarea: Ordine de zi: Avizarea bilanţului pe anul
trecut și descărcarea de gestiune a administratorului special Gheorghe Bobin. În caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în actul constitutiv,
Adunarea Generală se reprogramează pentru
data de 28.05.2019 ora 10, în același loc. Pentru
informaţii suplimentare va puteţi adresa administratorului special la numărul de telefon 021 410
46 00, respectiv email office@pifati.ro.
l Convocator: Administratorul Unic al S.C.
Petroconstruct Pitești S.A. cu sediul în Ștefănești,
Valea Mare, str. Cavalerului, nr.368B, judeţul
Argeș, înmatriculată la ORC Argeș sub nr.
J03/87/1995, având CUI RO198839, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.
Petroconstruct Pitești S.A., în data de 27.05.2019,
ora 12.00, la sediul SC Trivale SRL Pitești, str.
Depozitelor, nr. 6, jud. Argeș, având următoarea
ordine de zi: 1) Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul
financiar 2018; 2) Descărcarea de gestiune a
consiliului de administraţie pentru exerciţiul
financiar 2018; 3) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul financiar 2018; 4) Aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor, pentru o
perioadă de 3 ani; 5) Aprobarea prelungirii
mandatului administratorului, pentru o perioadă
de 4 ani, 6) Alegerea unui nou cenzor, pentru o
perioadă de 3 ani; 7) Stabilirea datei de înregistrare pentru acţionarii asupra cărora se răsfrâng
efectele adunării generale, administratorul unic
propunând ca dată de înregistrare data de
12.06.2019. În cazul în care la data de 27.05.2019
nu se întrunește cvorumul cerut de lege, a doua
ședinţă se va ţine a doua zi, 28 mai 2019, ora 12,00
la aceeași adresă. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe și
să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 16.05.2019, data
de referinţă. Relaţii la tel: 0248/223251. Administrator, Lucan Mihaela Ioana
l Convocator: Administratorul Unic al S.C.
Braifor S.A., cu sediul în Ștefănești, str. Cavalerului, nr. 368B, judeţul Argeș, înmatriculată la
ORC Argeș sub nr. J03/1589/2006, având CUI RO
14365546, convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor S.C. Braifor S.A., în data de
27.05.2019, ora 13.00, la sediul SC Trivale SRL
Pitești, str. Depozitelor, nr.6, jud.Argeș, având
următoarea ordine de zi: 1) Discutarea, aprobarea
sau modificarea situaţiilor financiare aferente
exerciţiului financiar 2018, pe baza rapoartelor
prezentate de administratorul unic și de cenzori;
2) Descărcarea de gestiune a administratorului
unic pentru exerciţiul financiar 2018; 3) Stabilirea
datei de înregistrare pentru acţionarii asupra
cărora se răsfrâng efectele adunării generale,
administratorul unic propunând ca dată de înregistrare data de 12.06.2019. În cazul în care la
data de 27.05.2019 nu se întrunește cvorumul
cerut de lege, a doua ședinţă se va ţine a doua zi,
28.05.2019, ora 13,00, la aceeași adresă. La
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe și să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul
zilei de 16.05.2019, data de referinţă. Relaţii la tel:
0248/223251. Administrator, Lucan Mihaela
Ioana.
l Convocator al Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor Societății Cotroceni Park SA, înregistrată la Registrul Comerțului din București, cu
numărul J40/15178/2004, cod unic de înregistrare:
RO16785112 („Societatea”). În conformitate cu
Articolul 11.3 din Actul Constitutiv al Societății și
în conformitate cu prevederile Articolului 117 din
Legea Societăților nr.31/1990, în baza Deciziei
Consiliului de Administrație din 22 aprilie 2019,
Consiliul de Administrație convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor Societății în
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data de 28 mai 2019, la ora 16.30, pentru toți
acționarii înregistrați în Registrul acționarilor
Societății deținut de Registrul Miorita SA la sfârșitul zilei de 3 mai 2019, considerată ca dată de
referință pentru această adunare care va avea loc
la sediul Societății, situat în București, Bd.Vasile
Milea, nr.4, sector 6, cu următoarea Ordine de zi:
1.Discutarea raportului auditorului financiar al
Societății, respectiv SC KPMG Audit SRL, pentru
exercițiul financiar 2018; 2.Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente
exercițiului financiar 2018 și fixarea dividendelor
în baza rapoartelor Consiliului de Administrație și
a auditorului financiar al Societății; 3.Aprobarea
descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2018;
4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății pentru exercițiul financiar 2019. 5.
Aprobarea prelungirii mandatului auditorului
financiar al societății, respectiv SC KPMG Audit
SRL, persoană juridică română, având numărul
de ordine la Registrul Comerțului:
J40/4439/11.05.2000 și CUI: RO12997279, reprezentată de Efraim Ofir Ori, pentru o perioadă de
1 (unu) an și actualizarea Actului Constitutiv al
Societății în acest sens; 6.Numirea persoanelor
care vor fi împuternicite cu privire la: a.Aducerea
la îndeplinire în numele și pe seama Societății, a
tuturor și oricăror acte, documente și operațiuni
ce vor fi ratificate sau aprobate prin hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății; b.Reprezentarea Societății în fața reprezentanților Oficiului Registrului Comerțului,
notarului public, precum și în fața oricăror altor
instituții, autorități, instanțe sau persoane juridice
de drept privat, în vederea îndeplinirii tuturor
formalităților necesare, utile sau discreționare
pentru încheierea și perfectarea valabilă a documentelor la care se va face referire în Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății. Doar acționarii înscriși în Registrul Consolidat și înregistrați în Registrul Miorita SA la data
de referință 3 mai 2019 pot participa la adunare și
pot vota în adunare, personal sau prin mandatar,
în baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale. În cazul în care cvorumul necesar nu
va fi întrunit la prima convocare, a doua adunare
va fi convocată pentru data de 29 mai 2019, la
aceeași oră și în același loc cu prima convocare, în
scopul dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi.
Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi a adunării vor fi puse la
dispoziția acționarilor la sediul social al Societății
și pot fi consultate și completate de către respectivii acționari.
l Convocarea Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor SIDERMA S.A.: Consiliul de
Administraţie al SIDERMA S.A., o societate
română, cu sediul în București, B-dul Timișoara
nr.96, sector 6, România, având număr de ordine
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul București J40/369/1991, Cod de Identificare Fiscală RO 449183, (“Societatea”),
întrunit în ședinţa din 29.03.2019, prin domnul
Antonio Magni în calitate de președinte al Consiliului de Administraţie, conform prevederilor
articolului 13 din Actul Constitutiv al Societăţii,
ale prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu
modificările la zi, convoacă prin prezenta:
•Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 06.06.2019 orele 11,00 la
sediul din B-dul Timișoara nr.96, sector 6, București, pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în
Registrul acţionarilor până la sfârșitul zilei de
24.05.2019 (“Data de Referinţă”); Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunărilor toţi acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la sfârșitul
zilei 24.05.2019. (“Data de Referinţă”). Dacă la
prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va întruni cvorumul
necesar, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor se va desfășura în același loc,
cu aceeași ordine de zi, la data de 07.06.2019, orele
12,00 pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor până la sfârșitul Datei de
Referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor aprobată în ședinţa
Consiliului de Administraţie din data de
29.03.2019: 1. Se supune aprobării Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor suma ce
urmează să fie distribuită ca dividende, cuantul
dividendului/ acţiune și data de la care va începe
distribuirea de dividende și termenul până la care
se vor distribui cel mai târziu dividendele. 2. Se
supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor revocarea din funcţia de
Director General a dlui Iulian Pop. 3. Se supune
aprobării Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor completarea art. 17 din actul constitutiv cu următorul alineat: “În cazul în care societatea nu a numit un Director General oricare
dintre membrii Consiului de Administraţie va
exercita cu puteri depline toate atribuţiile ce revin
prin lege sau prin prezentul act constitutiv în
sarcina Directorului General.” Se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor modificarea art. 18 primul alineat din actul
constitutiv după cum urmează: „Consiliul de
Administraţie poate deleaga conducerea societăţii
Directorului General. Directorul General al societăţii este numit de către Consiliul de Adminis-
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traţie şi reprezintă societatea comercială în
relaţiile cu terţii. Directorul General semnează
toate documentele care angajează societatea.” 4.
Se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor modificarea art. 18 al doilea
alineat din actul constitutiv după cum urmează:
“În cazul în care este numit un Director General,
acesta conduce efectiv societatea între şedinţele
Consiliului de Administraţie, făcând legătura
între Consiliul de Administraţie şi salariaţii societăţii.” 5. Se supune aprobării Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor modificarea art. 19
primul şi al doilea alineat din actul constitutiv
după cum urmează: „Gestiunea societăţii este
controlată de acţionari şi de auditorul intern,
precum şi, daca normele legale o impun, de către
un auditor financiar. Auditorul intern şi auditorul
financiar, atunci când cerinţele legale o impun, se
aleg de către Adunarea Generală a Acţionarilor şi
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea
şi normele emise de Camera Auditorilor Financiari din România.” 6. Se supune aprobării
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
modificarea art. 19 alineatul ultim din actul
constitutiv după cum urmează: “Societatea
comercială va putea încheia de asemenea contract
de prestare servicii cu un auditor financiar extern,
conform prevederilor legale şi numai dacă
normele legale impun obligativitatea auditării
situaţiilor financiare ale societăţii de către un
auditor financiar. Auditorul financiar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
legale şi normele emise de Camera Auditorilor
Financiari din România.” 7. Împuternicirea
domnului Michele Giancarlo Merola în calitate de
administrator, pentru a se ocupa de oricare şi toate
formalităţile necesare în vederea îndeplinirii
tuturor cerinţelor legale în legătură cu hotărârile
adoptate în adunare, incluzând dar fără a se
limita la, semnarea actului constitutiv, publicarea
şi/sau înregistrarea la oricare autorităţi sau instituţii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a
aplicării hotărârilor adunării. •Acţionarii
persoane fizice pot participa personal la Adunarea
Generală (în baza buletinelor/ cărţilor de identitate/ paşapoartelor) sau prin reprezentant, în baza
unei procuri speciale, cu condiţia depunerii acesteia în original cu 48 de ore înainte de Adunare,
sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor; Şi •Acţionarii
persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a
delegat competenţa de reprezentare, conform
prevederilor din actul constitutiv, cu condiţia
depunerii procurii speciale, în original, semnate şi
ştampilate cu condiţia depunerii acesteia în
original cu 48 de ore înainte de Adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor; În cazul
procurilor speciale transmise prin poştă vor fi
luate în considerare doar acelea care au data
limită de primire 05.06.2019. Membrii Consiliului
de Administraţie, Directorii ori salariaţii societăţii
nu îi pot reprezenta pe acţionari. Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi
a AGA. Propunerile privind introducerea de
puncte noi pe ordinea de zi a AGA, însoţite de
copiile actelor de identitate ale acţionarilor, denumiţi iniţiatori, pot fi depuse la sediul social al
SIDERMA SA, Bucureşti, bd. Timişoara, nr.96,
sector 6, în termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării, până la ora 16.00, ora de
închidere a programului societăţii, în plic închis,
cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA
DE 06.06.2019/ 07.06.2019. Propunerile privind
introducerile de puncte noi pe ordinea de zi a
AGA trebuie să fie însoţite de copiile actelor de
identitate ale Iniţiatorilor (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice).
Documentele şi materialele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor, formularele Buletinelor de vot, formularele procurilor speciale, vor fi
puse la dispoziţia acţionarilor atât pe site-ul
societăţii, www.siderma.ro, cât şi la sediul societăţii din Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 96, sector
6, începând cu data 13.05.2019. Aceste documente
pot fi studiate şi la sediul societăţii, în cadrul
programului de lucru, între orele 10.00 şi 15.00,
începând cu aceeaşi dată.
l Convocare: Bezerghianu Niculai, în calitate de
Administrator unic al Robinson Turism S.A,
societate pe acţiuni, cu sediul social în Bucureşti,
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera C9, sector
1, 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
28.05.2019, ora 15:00, la adresa din Bucureşti,
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de şedinţe,
sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la adresa din Bucureşti, Calea Floreasca,
nr.175, etaj 7, sala de şedinţe, sector 1, pentru toţi
acţionarii Robinson Turism S.A înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.05.2019
(data de referinţă), cu ordinea de zi mai jos menţi-

onată: Ordinea de Zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Prezentarea, dezbaterea şi
aprobarea Situaţiilor Financiare anuale întocmite
pentru exerciţiul financiar al anului 2018; 2.
Prezentarea şi dezbaterea Raportului Auditorului
Financiar al Societăţii pentru exerciţiul financiar
al anului 2018; 3. Prezentarea şi dezbaterea
Raportului Administratorului unic al Societăţii
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018; 4. Aprobarea activităţii şi descărcarea
de gestiune a Administratorului unic al Societăţii,
pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018; 5. Prezentarea,
dezbaterea şi aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului
2019; 6. Aprobarea numirii societăţii PKF
FINCONTA S.R.L., persoană juridică română cu
sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Jean Louis
Calderon, nr.38, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/19832/1994, CUI
6383983, cu autorizaţie nr.32 emisă de Camera
Auditorilor Financiari din România CAFR la
data de 27.07.2001, ca auditor financiar al
Robinson Turism S.A. pentru o durată de 12 luni
a contractului de audit financiar şi radierea din
evidenţele Registrului Comerţului a societăţii de
audit Aristos Contab S.R.L., ca urmare a expirării
duratei contractului încheiat cu aceasta; 7. 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 înregistrarilor privind hotărârea A.G.O.A. în Registrul
Comerţului şi publicarea acesteia în Monitorul
Oficial al Romăniei, putănd sub-delega aceste
competenţe către terţe persoane. *** Materialele
vor putea fi consultate de catre 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 se vor prezenta, în original, la sediul
societăţii cu cel puţin 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
29.05.2019 cu menţinerea locului, a orei, a ordinii
de zi şi a datei de referinţă. Administrator unic,
Bezerghianu Niculai.
l Convocare: Subsemnatul Botan Constantin, în
calitate de Administrator unic al societăţii Institutul de Testare Cercetare– Dezvoltare pentru
Mecanizarea Agriculturii ROMATEST S.A., cu
sediul în oraşul Voluntari, Şos. Bucureşti- Ştefăneşti nr.79, jud. Ilfov, înregistrată la ORC Ilfov sub
nr. J23/2012/2004, având CUI-479338, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Actului Constitutiv al societăţii, Convoc Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor de la Institutul
de Testare Cercetare– Dezvoltare pentru Mecanizarea Agriculturii ROMATEST S.A., care va avea
loc la sediul social al societăţii din oraşul Voluntari, Şos. Bucureşti- Ştefăneşti nr.79, jud. Ilfov, în
data de 27.05.2019, ora 12.00, pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi în registrul independent
al acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la
data de referinţă de 30.04.2019, cu următoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului de gestiune a administratorului
unic pentru exerciţiul financiar al anului 2018. 2.
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului de
audit financiar aferent exerciţiului financiar al
anului 2018. 3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi
pierdere aferente exerciţiului financiar al anului
2018. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a
Administratorului unic pentru exerciţiul financiar
al anului 2018. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli pentru anul 2019. 6. Aprobarea reînnoirii mandatului auditorului financiar al societăţii, IRAMTAS Expert SRL, pentru un mandat
cu o durată de 2 ani şi împuternicirea Administratorului unic de a negocia şi încheia cu auditorul
financiar contractul de audit financiar. 7. Se
supune spre discutare, analiză şi aprobare prelungirea scadenţei împrumutului contractat în
valoare de 400.000 RON precum şi majorarea
valorii acestuia la suma de 550.000 RON exclusiv
orice taxă, comisioane şi alte costuri aferente, cu o
dobândă de 8% pe an, calculată la sfârşitul perioadei contractuale, în vederea finanţării nevoilor
curente şi achitătii obligaţiilor fiscale restante la
bugetul de stat şi bugetele locale, cu instituirea
garanţiilor ipotecare corespunzătoare din patrimoniul societăţii, respectiv garanţie ipotecară
asupra unui imobil format din teren situat în Oraş
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Voluntari, Şos. Bucureşti- Ştefăneşti nr.79, jud.
Ilfov. Împrumutul va fi contractat/ prelungit
pentru o perioadă de 3 luni, începand cu data
semnării contractului de împrumut/ actului adiţional, cu posibilitatea prelungirii scadenţei acestuia
în viitor în baza unei solicitări exprese din partea
reprezentantului legal al societăţii si cu acordul
creditorului. 8. Pentru semnarea contractului de
împrumut prevăzut la punctul 7, precum şi pentru
îndeplinirea celorlalte formalităţi legate de
contractarea şi garantarea acestuia se desemnează
şi se împuterniceşte domnul Botan Constantin ce
îndeplineşte funcţia de administrator unic. 9.
Împuternicirea domnului Botan Constantin, ce
îndeplineşte funcţia de administrator unic, pentru
a semna contractul de vânzare- cumpărare de
bunuri imobile (teren în suprafaţă de 1.587mp,
reprezentând clădire şi magazie cu suprafaţă
construită de 657mp şi platformă betonată în
suprafaţă de 930 mp) situat în Str. Timisoarei nr.1,
Sânnicolau Mare, Jud. Timiş. Vânzarea a fost
efectuată prin licitaţie potrivit Hotărârii AGA din
09.12.2003 şi în baza procesului verbal de adjudecare a licitaţiei din data de 14.01.2004. În cazul în
care cvorumul necesar nu se va întruni la data
menţionată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 28.05.2019, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Începând cu data 08.05.2019, documentele şi materialele propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul
societăţii menţionat mai sus, în fiecare zi de luni
până vineri, între orele 12-16. Acţionarii pot participa la şedinţa adunării generale personal sau prin
reprezentanţi, în baza unei procuri speciale,
conform dispoziţiilor legale. Un exemplar original
al procurii de reprezentare se depune la sediul
societăţii, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de
adunare. Informaţii suplimentare se pot obţine la
tel. 0744.343.845.
l Către: SARKIS PASCALE TOHME MIRNA,
LAOUN YOUSSEF, BERRO SAMI- Asociați ai
GRAND MOULIN SRL. CONVOCATOR.
Respectând prevederile Legii societăților
nr.31/1990 republicată şi completată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Actului constitutiv al societății GRAND
MOULIN SRL, cu sediul social în România, loc.
Rudeni, Oraş Chitila, Strada Rudeni, nr.76, Județ
I l f o v, î n r e g i s t r a t ă l a O R C s u b n r.
j23/2317/13.08.2012, CUI:30012503 (denumită
„Societatea”): administratorul societății ZIAD
CHIDIAC, în temeiul art.195 din Legea societăților nr.31/1990 cu modificările şi completările
ulterioare, convoacă ADUNAREA GENERALĂ
A ASOCIAȚILOR a acestei Societăți, pentru data
de 6 Mai 2019, ora 11.00, la sediul social al Societății din Rudeni, Oraş Chitila, Strada Rudeni,
nr.76, Județ Ilfov. La adunare sunt îndreptățiți să
participe toți asociații Societății. Pentru această
Adunare Generală a Asociaților, ordinea de zi va fi
următoarea: 1)Radierea punctului de lucru din
Bucureşti, Sectorul 1, Strada Nicolae Titulescu,
Nr.4-8, la parterul clădirii, Clădirea America
House. 2)Radierea punctului de lucru din Bucureşti, Sectorul 2, Strada FABRICA DE
GLUCOZĂ, nr.9B (fost 9-11), Tronsonul BC2,
Camera 2+Camera 1a. 3)Acordarea de mandat
pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii. În cazul
neîndeplinirii cvoramului, Adunarea Generală a
Asociaților se va întruni, având aceeaşi ordine de
zi, la data de 7 Mai 2019, ora 11.00, la sediul social
al Societății din Rudeni, Oraş Chitila, Strada
Rudeni, nr.76, Județ Ilfov. Prezentul convocator a
fost semnat atât în limba română, cât şi în limba
engleză, şi comunicat personal/publicitate asociaților societății GRAND MOULIN SRL, astăzi,
19.04.2019. Administrator, Ziad Chidiac.
To: SARKIS PASCALE, TOHME MIRNA,
LAOUN YOUSSEF, BERRO SAMI- Shareholders of GRAND MOULIN SRL. NOTTICE TO
ATTEND. In accordance with the provisions of
Companies’ Law nr.31/1990 republished and
supplemented, as subsequently amended and
supplemented, as well as those of the Articles of
Incorporation of the Company GRAND
MOULIN SRL headquartered in Romania,
Rudeni Locality, Chitila City, nr.76 Rudeni Street,
Ilfov County, registered with the TRC under
no.j23/2371/13.08.2012, CUI:30012503 (hereinafter „The Company”): the Administrator of the
Company, Mr.ZIAD CHIDIAC, as per art.195 of
the Companies’ Law nr.31/1990, as subsequently
amended and supplemented, hereby calls the
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
of the Company, to be held on the 6th May 2019,
at 11.00 am at the Company’s headquarters in
Rudeni, Chitila City, nr.76 Rudeni Street, Ilfov
County. The meeting may be attended by all of
the Company’s shareholders. The items to be
discussed by this General Meeting of Shareholders
shall be the following: 1) Approval deregistration
secondary establishment located in Bucharest, 1st
District, Nicolae Titulescu street, no.4-8, ground
floor, America House’s Building. 2)Approval
deregistration secondary establishment located in
Bucharest, 2nd District, Fabrica de Glucoza
Street, no.9B (former 9-11), BC2 Section,
Chamber 2 + Chamber lA. 3)To grant power of
attorney as to fulfill the herein Resolution. Should
the quorum not be met, the General Meeting of
Shareholders shall gather, having the same

agenda, on 7th May 2019, at 11.00 am, at the
headquarters of the Company in Rudeni, Chitila
City, Nr.76, Rudeni Street, Ilfov County. The
herein Notice to Attend was signed both in Romanian and English languages, and personally/
advertising communique to the shareholders of
the Company GRAND MOULIN SRL, today
19.04.2019. Administrator, Ziad Chidiac.

LICITAŢII
l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ anunţă
organizarea licitaţiei publice deschise în vederea:
Inchirierii teren în suprafață de 15 mp în zona
stâlpului 3 de nocturnă a Stadionului Municipal
Ceahlăul, Poarta 7, din Piatra-Neamț, str. Eroilor,
nr. 18, în vederea amplasării unor echipamente şi
stații destinate telefoniei mobile, în conformitate
cu HCL nr. 331 din 28.11.2017. Preţul de pornire
la licitaţie este de 102,48 lei/mp/an, conform HCL
nr. 254 din 31.08.2018. Licitaţia va avea loc în data
de 13 mai 2019, ora 16:30 în sala de şedinţe a
Primăriei municipiului Piatra-Neamţ, cu sediul în
str. Ştefan cel Mare, nr.6-8. Înscrierile şi depunerea
ofertelor se fac până la data de 10 mai 2019, ora
14:00, inclusiv, la Primăria municipiului PiatraNeamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Direcția
Patrimoniu, zilnic între orele 8,00-16,30, unde se
poate achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii
suplimentare la telefon 0233/218991, interior 152,
zilnic între orele 8:00-16:30.
l Debitorul SC De Fringhii Constructii Transporturi Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate
la vanzare: 1. Stoc de marfa aflat in patrimoniul
societatii debitoare, in valoarea de 90.417,54 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor reprezinta 30% din valoarea de piata exclusiv TVA aratat
in Raportul de evaluare. Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO76 UGBI 0000 8020 0329 3RON deschis la
Garanti Bank SA -Ag. Ploiesti Mihai Viteazul pana
la orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data a Caietelor de
sarcini si a Regulamentelor de licitatie pentru
proprietatile imobiliare si stocul de marfa, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de
03.05.2019, ora 15.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 10.05.2019; 17.05.2019; 24.05.2019;
31.05.2019, ora 15.00. Toate sedintele de licitatii se
vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar
din Ploiesti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Jud.
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi
vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul Vialis Edil SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1. Autoturism Mercedes
E 250 CDI, fabricatie 2012, pret pornire licitatie 6.545,00 Euro exclusiv TVA; 2. Autoturism
MercedeS C 200 CDI, fabricatie 2005, pret pornire
licitatie - 3.245,00 Euro exclusiv TVA; 3. Autoturism Skoda Octavia, fabricatie 2008, pret pornire
licitatie - 2.145,00 Euro exclusiv TVA; 4. Autoturism Dacia Logan MCV, fabricatie 2008, pret
pornire licitatie - 1.100,00 Euro exclusiv TVA; 5.
Autoturism Fiat Barcheta, fabricatie 1995, pret
pornire licitatie - 900,00 Euro exclusiv TVA;
6.Mijloace fixe, apartinand Vialis Edil SRL in
valoare de 38.573,87 Lei exclusiv TVA. -Pretul
Regulamentului de licitatie pentru autoturisme
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire
al licitatilor pentru autoturisme si mijloacele fixe
apartinand Vialis Edil SRL, reprezinta 55% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in parte.
Listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25; Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO16 BACX
0000 0017 0714 6000 deschis la UniCredit Bank
SA, pana la orele 14.00 am din preziua stabilita
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire
a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini si Regulamentului de licitatie
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru autoturisme
si mijloacele fixe, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 09.05.2019, ora 11.00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 16.05.2019;
23.05.2019; 30.05.2019; 06.06.2019, ora 11.00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 44A, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l SC Koptimmo Imob SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie publică a
urmatorului activ: Proprietate imobiliara industriala C10 - Depozit + birouri (su = 1664,80 si casa

scarii su = 362,49 mp) si teren intravilan aferent in
suprafață de 2515 mp, situate in Ploieşti, Şos.
Ploieşti - Târgovişte, km 8, Prahova, înscrise în CF
a Mun. Ploieşti nr. 133408, la pretul de 2.313.375
lei. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 25%
din cel stabilit in raportul de evaluare. Licitaţia are
loc in baza hotararii Adunariilor Creditorilor din
23.08.2018 si din 18.04.2019 si conform caietului
de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul
lichidatorului la pretul de 2000 lei fara TVA.
Garantia de participare la licitatie este 10% din
pretul de pornire. Licitatiile vor avea loc pe data
de: 09.05.2019, 28.05.2019, 13.06.2019, 28.06.2019,
18.07.2019, 21.08.2019 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
l ISU Argeş unitate situată în mun. Piteşti, str.
Traian nr. 26, jud. Argeş, vinde prin licitație
publică cu strigare câine de serviciu specializat în
căutare salvare urbană, femelă ciobănesc german
cu numele Ruia, născut la 22.08.2013. Licitația are
loc în 20.05.2019 ora 11.00 la sediul unității, iar
următoarele licitații în caz de neadjudecare se vor
ține în 05.06.2019 ora 11, respectiv 11.06.2019 ora
11.00. Caietul de sarcini şi model contract de
vânzare-cumpărare se pot obține contra cost 2 lei
la sediul unității începând cu data de 02.05.2019.
Informații suplimentare se pot obține la
0248.217400 int. 27112, fax 0248611301 sau log.
ap@isuarges.ro.
l Anunț. În conformitate cu prevederile Legii
nr.215/2001 şi Legii nr.50/1991, republicate, modificate şi completate, a HCL 29/28.03.2019, Consiliul Local Eforie şi Primăria Oraşului Eforie, cu
sediul în Eforie Sud, str.Progresului, nr.1, organizează licitație privind închirierea a 17 module.
Documentațiile licitației pot fi studiate şi se pot
procura contra cost la sediul organizatorului,
Eforie Sud, str.Progresului, nr.1, începând cu data
de 20.05.2019. Ofertele pentru licitație se primesc
la sediul organizatorului, la Registratură, până la
data de 29.05.2019, ora 12.00, iar acestea vor fi
deschise la sediu, la data de 30.05.2019, ora 10.00.
Actele doveditoare privind calitățile şi capacitățile
cerute ofertanților, precum şi durata prin care
ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor
vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor
pentru ofertanți. Dacă nu se închiriază toate
modulele, licitația se va organiza în fiecare săptămână, în aceeaşi zi, până la închirierea tuturor
modulelor.
l Interreg –IPA CBC Romania –Serbia.
Purchase of vehicles Publication reference: RORS
27/6. Drobeta” Inspectorate for Emergency Situations within Mehedinţi County intends to award a
supply contract for Purchase of vehicles in No.2,
Portului Street, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti
County, Romania with financial assistance from
the Interreg -IPA Cross-border Cooperation
Romania -Serbia Programme.The tender dossier
is available from No.2, Portului Street, DrobetaTurnu Severin, Mehedinti County, Romania and
will also be published on the website: www.romania-serbia.net and www.isumehedinti.ro. The
deadline for submission of tenders is 29/05/2019,
local time 12.00. Possible additional information
or clarifications/questions shall be published on
the www.romania-serbia.net, www.isumehedinti.
ro and “National” paper.
l Comuna Strunga, județul Iaşi, organizează
negociere directa în data de 06.05.2019, orele
12:00, în vederea concesionării suprafeței de
829,98 ha teren păşune comunală, pe trupuri de
pajişte, ce se pot regăsi în caietul de sarcini (Anexa
nr. 2), păşune ce este proprietate publică a
comunei Strunga, județul Iaşi. Caietul de sarcini
va putea fi achiziționat de la sediul Primăriei
Comunei Strunga, jud. Iaşi, începând cu data de
24.04.2019, de la compartimentul achiziții publice,
între orele 08:00- 14:00. Informații suplimentare se
pot obține la sediul Primăriei Comunei Strunga,
jud. Iaşi, de luni-vineri, între orele 08:00 şi 14:00
sau la telefon 0232714260.

PIERDERI
l Pierdut certificat de inregistrare seria B nr.
3164727, si certificate constatatoare nr.
76635/07.12.2015 pentru sediu social si pentru
terti, emise de ORC Timis, pentru SC G Quattro
Serv.Com SRL. Le declar nule.
l Pierdut certificat de atestare coordonator transport marfă emis de ARR Dolj pe numele Mazilu
Marian Dorin. Se declară nul.
l Pierdut certificat de Medic primar, Laborator
Clinic şi Microbiologie pe numele Dinu Mihaela
prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, nr. 1376/
19.06.1996.
l Pierdut certificat de Medic Specialist Ortodonţie şi Ortopedie Dento –Facială seria S1, nr.
018609, pe numele Neagu Andreea Maria, eliberat
de Ministerul Sănătăţii.

