
ADUNARE GENERALĂ

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE 
ORDINARE A ACTIONARILOR FONDUL 
PROPRIETATEA S.A. Franklin Templeton 
International Services S.R.L., o societate cu 
raspundere limitata, ce se califica drept 
administrator de fonduri de investitii 
alternative în conformitate cu articolul 5 din 
Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 
2013 referitoare la administratorii de fonduri 
de investitii alternative, autorizata de 
Commission de Surveillance du Secteur 
Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, 
cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue 
Albert Borschette, înregistrata în Registrul 
Comertului si Societatilor din Luxemburg 
sub numarul B36.979 si in Registrul 
Autoritatii de Supraveghere Financiara din 
Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLU
X0037/10.03.2016, in calitate de 
administrator de fond de investitii alternative 
si administrator unic (Administratorul Unic) 
al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate 
pe actiuni înmatriculata in Romania ce se 
califica drept fond de investitii alternativ, cu 
sediul social în Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 
78-80, etaj 7, sector 1, România, înregistrata 
la Registrul Comertului Bucuresti sub 
numarul J40/21901/2005, CUI 18253260, 
având capitalul social subscris în cuantum 
de 4.854.034.784, 56 RON, capitalul social 
varsat în cuantum de 4.664.852.362, 56 
RON ?i un numar total de drepturi de vot la 
data de 31 ianuarie 2018 de 8.718.991.588 
(Societatea/FP), Având în vedere Prevederile 
art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societatii 
în vigoare; Prevederile Legii societatilor nr. 
31/1990, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990); 
Prevederile Legii nr. 24/2017 privind 
emitentii de instrumente financiare ?i 
operatiuni de piata (Legea Emitentilor); 
Prevederile Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 32/2012 privind organismele 
de plasament colectiv în valori mobiliare si 
societatile de administrare a investitiilor, 
precum si pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 297/2004; Prevederile 
Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind 
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
(Regulamentul nr. 1/2006); Prevederile 
Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale 
actionarilor în cadrul adunarilor generale 
ale societatilor comerciale, cu modificarile 
si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 
6/2009); Prevederile Regulamentului 
Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 
4/2013 privind actiunile suport pentru 
certificate de depozit (Regulamentul nr. 
4/2013); Prevederile art. 21 din Regulamentul 
CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la 
CNVM si functionarea societatii „Fondul 
Proprietatea” S. A., precum si tranzactionarea 
actiunilor emise de aceasta. CONVOACA: 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 26 
aprilie 2018, ora 15:00 (ora României), la 
Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanta”, Calea 
13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Postal 
050726, Bucuresti, România (AGOA). Doar 
persoanele care sunt înregistrate ca 
actionari ai Societatii la data de 29 martie 
2018 (Data de Referinta) în registrul 
actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. 
au dreptul de a participa si vota în cadrul 
AGOA. Ordinea de zi a AGOA este 
urmatoarea: 1. Prezentarea Comitetului 
Reprezentantilor a raportului sau anual 
aferent anului financiar 2017. 2. Aprobarea 
Raportului Anual de Activitate al 
Administratorului Unic al Fondul 
Proprietatea S. A. pentru anul financiar 2017, 
inclusiv a situatiilor financiare pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în 
conformitate cu Standardele Internationale 
de Raportare Financiara astfel cum au fost 
adoptate de Uniunea Europeana, aprobarea 
raportului auditorului (astfel cum acestea 
au fost prezentate in cadrul materialelor de 
prezentare), ratificarea tuturor actelor 
juridice încheiate, adoptate sau emise în 
numele Fondul Proprietatea S.A., precum si 
a oricaror masuri de conducere/
administrare adoptate, implementate, 
aprobate sau încheiate în cursul anului 
financiar 2017, si descarcarea de gestiune a 
Administratorului Unic pentru administrarea 
aferenta anului financiar 2017. 3. Aprobarea 
acoperirii rezervelor negative înregistrate în 
cursul anului financiar 2017 generate de 
anularea actiunilor proprii, în conformitate 
cu materialele de prezentare. 4. Aprobarea 
repartizarii profitului net aferent anului 
financiar 2017, respectiv aprobarea valorii 
brute a dividendului la un cuantum de 0, 
0678 lei per actiune, în conformitate cu 
materialele de prezentare. Daca propunerea 
de alocare a profitului net si de distributie a 
dividendului de mai sus sunt aprobate, 
actionarii aproba în continuare ca plata 
dividendelor sa înceapa la Data Platii acestei 
AGOA (astfel cum este definita mai jos) catre 
persoanele înregistrate ca actionari ai 
Fondul Proprietatea S. A. la Data de 
Înregistrare (astfel cum este definita mai 
jos). Actiunile neplatite, respectiv actiunile 
proprii nu confera dreptul de a încasa 
dividende. 5. În conformitate cu Articolul 
1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea 
datei de: (i)8 iunie 2018 ca Ex - Date, calculata 
în conformitate cu prevederile Articolul 2 
alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 
1/2006; (ii)11 iunie 2018 ca Data de 
Înregistrare, calculata în conformitate cu 
prevederile Articolului 86 alineatul (1) din 
Legea Emitentilor. (iii)29 iunie 2018 ca Data 
Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 
litera g) din Regulamentul nr. 6/2009. 
Întrucât nu este aplicabila acestei AGOA, 
actionarii nu decid asupra datei participarii 
garantate, astfel cum este definita de 
Articolul 2 litera f1) din Regulamentul nr. 
6/2009. 6. Împuternicirea, cu posibilitate de 
substituire, a lui Johan Meyer pentru a 
semna hotarârile actionarilor, precum si 
orice alte documente în legatura cu acestea 

si pentru a îndeplini toate procedurile si 
formalitatile prevazute de lege în scopul 
implementarii hotarârilor actionarilor, 
inclusiv formalitatile de publicare si 
înregistrare a acestora la Registrul 
Comertului sau la orice alta institutie 
publica. *** INFORMATII GENERALE CU 
PRIVIRE LA AGOA Dreptul de a introduce noi 
puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a 
prezenta proiecte de hotarâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi. În conformitate cu 
prevederile art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 
31/1990, art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 
6/2009 si cu prevederile art. 13 alin. (5) din 
Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai 
multi actionari reprezentând, individual sau 
împreuna, cel putin 5% din capitalul social al 
Societatii, pot solicita Administratorului 
Unic al Societatii introducerea unor puncte 
suplimentare pe ordinea de zi a AGOA si/sau 
prezentarea de proiecte de hotarâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a AGOA. Aceste 
solicitari formulate de actionari trebuie sa 
îndeplineasca cumulativ urmatoarele 
conditii: a)în cazul actionarilor persoane 
fizice sa fie însotite de copiile actelor de 
identitate ale actionarilor (actele de 
identitate prezentate de actionari trebuie sa 
permita identificarea acestora în registrul 
actionarilor Societatii tinut de Depozitarul 
Central SA), iar în cazul actionarilor persoane 
juridice sa fie însotite de: un certificat 
constatator, în original sau copie conforma 
cu originalul, eliberat de Registrul 
Comertului sau orice alt document, în 
original sau în copie conforma cu originalul, 
emis de catre o autoritate competenta din 
statul în care actionarul este înmatriculat 
legal, cu o vechime de cel mult 12 luni 
raportat la data publicarii convocatorului 
adunarii generale, care sa permita 
identificarea acestora în registrul 
actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul 
Central SA; calitatea de reprezentant legal 
va fi luata din registrul actionarilor primit de 
la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, 
daca actionarul nu a informat la timp 
Depozitarul Central SA in legatura cu 
reprezentantul sau legal (astfel încât 
registrul actionarilor la Data de Referinta sa 
reflecte acest lucru), atunci certificatul 
constatator/documentele similare 
mentionate mai sus trebuie sa faca dovada 
reprezentantului legal al actionarului; 
documentele care atesta calitatea de 
reprezentant legal întocmite într-o limba 
straina, alta decât limba engleza, vor fi 
însotite de o traducere, realizata de un 
traducator autorizat, în limba româna sau în 
limba engleza. Societatea nu va solicita 
legalizarea sau apostilarea documentelor 
care atesta calitatea de reprezentant legal al 
actionarului. Aceleasi cerinte de identificare 
vor fi aplicabile si pentru reprezentantul 
legal al actionarilor care adreseaza întrebari 
privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. 
b)sa fie însotite de o justificare si/sau de un 
proiect de hotarâre propus spre adoptare, si 
c)sa fie transmise si înregistrate la sediul 
social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, 
nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, 
prin orice forma de curierat cu confirmare 
de primire (purtând semnatura si stampila, 
daca este aplicabil, a actionarului sau 
reprezentantului sau legal), sau prin e-mail 
cu semnatura electronica extinsa 
încorporata conform Legii nr. 455/2001 
privind semnatura electronica, la adresa 
office@fondulproprietatea. ro, pâna la data 
de 5 martie 2018, ora 18:00 (ora României). 
În vederea identificarii si dovedirii calitatii 
de actionar a unei persoane care face 
propuneri pentru completarea ordinii de zi 
(sau care adreseaza întrebari în conformitate 
cu art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009), 
Societatea poate solicita respectivei 
persoane extrasul de cont din care rezulta 
calitatea de actionar. Materiale informative 
si întrebari privind ordinea de zi Fiecare 
actionar, indiferent de participatia detinuta 
la capitalul social al Societatii, are dreptul sa 
adreseze întrebari privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunarii generale. Întrebarile 
vor fi transmise la sediul social al Societatii 
din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, 
sector 1, cod postal 011017, sau la adresa de 
email office@fondulproprietatea. ro, astfel 
încât sa fie receptionate de catre Societate 
pâna la data de 24 aprilie 2018, ora 15:00 
(ora României). Societatea va raspunde 
întrebarilor adresate de catre actionari în 
timpul adunarii; raspunsurile pot fi date de 
asemenea în format întrebare-raspuns, 
disponibile pe pagina de Internet a Societatii: 
www. fondulproprietatea. ro.Cerintele de 
identificare mentionate mai sus în cadrul 
sectiunii privind completarea ordinii de zi 
sunt aplicabile si pentru actionarul persoana 
fizica si/sau pentru reprezentantul legal al 
actionarului persoana juridica care 
adreseaza întrebari privind punctele de pe 
ordinea de zi a AGOA. Începând cu data de 
16 februarie 2018, Raportul Anual de 
Activitate al Administratorului Unic pentru 
anul financiar 2017, inclusiv situatiile 
financiare mentionate pe ordinea de zi a 
AGOA, raportul anual al Comitetului 
Reprezentantilor aferent anului financiar 
2017, procedura generala privind 
desfasurarea adunarilor generale (care 
include procedura de vot prin reprezentant 
cu procura speciala/generala, procedura 
care permite votul prin corespondenta), vor 
fi disponibile în zilele lucratoare, la sediul 
social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, 
nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, 
între orele 09:00 - 17:00 (ora României), 
precum si pe pagina oficiala de Internet a 
Societatii: www. fondulproprietatea. ro 
ncepând cu data de 23 martie 2018, toate 
celelalte materiale de prezentare referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi a 
AGOA, precum si proiectele de hotarâri 
propuse spre adoptare adunarii generale 
vor fi disponibile la aceleasi coordonate 
descrise mai sus. Actionarii Societatii pot 
obtine, la cerere, copii ale documentelor 

referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a AGOA. Participarea si votarea la 
sedintele Adunarilor Generale Detinatorii 
de Certificate de Depozit In conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr. 4/2013, 
persoanele care detin Certificate de Depozit 
având drept suport actiuni emise de FP 
(“Global Depositary Receipts” in limba 
engleza, denumite in continuare GDR-uri) la 
Data de Referinta pot vota in AGOA prin 
intermediul emitentului de GDR (i. e. The 
Bank of New York Mellon - in continuare 
Emitentul GDR-urilor), care va avea calitatea 
de actionar in sensul si in scopul aplicarii 
Regulamentului nr. 6/2009. Emitentul GDR-
urilor este responsabil integral pentru 
informarea corecta, completa si la timp a 
detinatorilor de GDR-uri, cu respectarea 
dispozitiilor înscrise în documentele de 
emisiune a GDR-urilor, cu privire la 
documentele si materialele informative 
aferente AGOA puse la dispozitia actionarilor 
de catre FP. Emitentul GDR-urilor voteaza în 
AGOA în conformitate si în limita 
instructiunilor detinatorilor de GDR-uri (care 
au aceasta calitate la Data de Referinta), 
precum si cu respectarea dispozitiilor 
înscrise în documentele de emisiune a 
certificatelor de depozit. La calcularea 
cvorumului de prezenta pentru AGOA se iau 
în calcul numai acele actiuni suport pentru 
care Emitentul GDR-urilor îsi exprima votul 
în adunarea generala a actionarilor, inclusiv 
prin exprimarea unor optiuni de „abtinere“, 
în conformitate cu instructiunile primite de 
la detinatorii de GDR-uri descrise mai sus. 
Emitentul GDR-urilor va comunica FP 
procentul de drepturi de vot aferente 
actiunilor suport pentru care îsi va exprima 
votul în aceasta adunare generala a 
actionarilor pana la data de 24 aprilie 2018, 
ora 15:00 (ora României). Detinatorii de 
GDR-uri vor transmite entitatii la care au 
deschis contul de GDR-uri instructiunile de 
vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea 
de zi a AGOA, astfel încât respectivele 
informatii sa poata fi transmise Emitentului 
GDR-urilor. Emitentul GDR-urilor este 
responsabil integral pentru luarea tuturor 
masurilor necesare, astfel încât entitatea 
care tine evidenta detinatorilor de GDR-uri, 
intermediarii implicati în prestarea 
serviciilor de custodie pentru acestia si/sau 
orice alte entitati implicate în evidenta 
detinatorilor GDR-uri sa îi raporteze 
instructiunile de vot ale detinatorilor de 
GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe 
ordinea de zi a AGOA. Actionari Actionarii 
înscrisi în registrul actionarilor la Data de 
Referinta pot participa la AGOA si pot vota 
dupa cum urmeaza: a)personal, în cadrul 
AGOA - vot direct; b)prin reprezentant cu 
procura speciala sau generala; sau c)prin 
corespondenta. Votul direct Votul direct 
(personal) se exercita ulterior dovedirii 
identitatii de catre actionar: a)în cazul 
persoanelor fizice actionar unic - prin 
prezentarea actului de identitate; actele de 
identitate prezentate de actionari trebuie sa 
permita identificarea acestora în lista 
actionarilor Societatii la Data de Referinta 
eliberata de Depozitarul Central SA; b)în 
cazul persoanelor fizice actionari colectivi - 
prin respectarea Procedurii privind 
organizarea si desfasurarea Adunarilor 
Generale ale Actionarilor, disponibila pe 
pagina de internet a Societatii începând cu 
data de 16 februarie 2018 (Conditii speciale 
referitoare la actionarii colectivi persoane 
fizice); c)în cazul persoanelor juridice, prin 
prezentarea: certificatului constatator, în 
original sau copie conforma cu originalul, 
eliberat de Registrul Comertului sau a 
oricarui alt document, în original sau în 
copie conforma cu originalul, emis de catre 
o autoritate competenta din statul în care 
actionarul este înmatriculat legal, cu o 
vechime de cel mult 12 luni raportat la data 
publicarii convocatorului adunarii generale, 
care sa permita identificarea acestora în 
lista actionarilor Societatii la Data de 
Referinta eliberata de Depozitarul Central 
SA; calitatea de reprezentant legal va fi luata 
din registrul actionarilor de la Data de 
Referinta, primit de la Depozitarul Central 
SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a 
informat la timp Depozitarul Central SA in 
legatura cu reprezentantul sau legal (astfel 
încât registrul actionarilor la Data de 
Referinta sa reflecte acest lucru), atunci 
certificatul constatator/documentele 
similare mentionate mai sus trebuie sa faca 
dovada reprezentantului legal al 
actionarului; pentru Ministrul Finantelor 
Publice calitatea de reprezentant legal se 
face cu Decretul de numire emis de 
Presedintele României, prezentându-se în 
acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în 
care a fost publicat sau un extras de pe 
programul legislativ. § actului de identitate 
al reprezentantului legal (BI sau CI pentru 
cetatenii români, sau pasaport pentru 
cetatenii straini). Pentru toate situatiile 
mentionate mai sus, documentele 
prezentate într-o limba straina (mai putin 
actele de identitate valabile pe teritoriul 
României, cu caractere latine) vor fi însotite 
de traducerea în limba româna sau engleza, 
exceptie facând documentele care atesta 
calitatea de reprezentant legal întocmite 
într-o limba straina, alta decât limba engleza, 
care vor fi însotite de o traducere realizata 
de un traducator autorizat, în limba româna 
sau engleza. Societatea nu va solicita 
legalizarea sau apostilarea documentelor 
care atesta calitatea de reprezentant legal al 
actionarului. Formularul de procura 
Actionarii pot mandata alte persoane, cu 
exceptia Administratorului de Fond de 
Investitii Alternative, Administratorului de 
Investitii sau angajatilor acestora, membrilor 
CR, pentru a-i reprezenta si a vota în AGOA 
pe baza unei procuri speciale sau generale, 
astfel cum e descris mai jos. Pentru mai 
multe detalii, va rugam sa consultati 
Procedura privind organizarea si 
desfasurarea Adunarilor Generale ale 
Actionarilor, disponibila pe pagina de 
internet a Societatii începând cu data de 16 

februarie 2018. În cazul în care un actionar 
este reprezentat de o institutie de credit 
care presteaza servicii de custodie, aceasta 
va putea vota în adunarea generala a 
actionarilor pe baza instructiunilor de vot 
primite prin mijloace electronice de 
comunicare, fara a mai fi necesara 
întocmirea unei împuterniciri speciale sau 
generale de catre actionar. Votul prin 
reprezentant in baza unei procuri speciale O 
împuternicire speciala poate fi acordata 
pentru o singura adunare generala, astfel 
cum este aceasta AGOA si va contine 
instructiuni specifice de vot pentru 
respectiva adunare. Reprezentarea 
actionarilor în AGOA se poate face prin 
împuternicit, doar prin completarea si 
semnarea corespunzatoare a formularului 
procurii speciale. Reprezentarea se va putea 
face atât prin alti actionari, cât si prin terte 
persoane. Actionarii fara capacitate de 
exercitiu sau cu capacitate de exercitiu 
restrânsa pot acorda procura speciala altor 
persoane. Procura speciala va fi transmisa 
fie (i) în original, la sediul social al Societatii 
din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, 
sector 1, cod postal 011017, fie (ii) prin e-mail 
cu semnatura electronica extinsa 
încorporata conform Legii nr. 455/2001 
privind semnatura electronica, la adresa: 
office@fondulproprietatea. ro, astfel încât 
aceasta sa fie receptionata de catre 
Societate pâna la data de 24 aprilie 2018, ora 
15:00 (ora României). Documente ce 
însotesc procura speciala: a)pentru actionari 
persoane fizice - copie de pe actul de 
identitate al actionarului, care sa permita 
identificarea acestuia în lista actionarilor 
Societatii la Data de Referinta eliberata de 
Depozitarul Central SA si copie de pe actul 
de identitate al reprezentantului (BI sau CI 
pentru cetatenii români sau pasaport pentru 
cetatenii straini); b)în cazul persoanelor 
fizice actionari colectivi prin respectarea 
Procedurii privind organizarea si 
desfasurarea Adunarilor Generale ale 
Actionarilor, disponibila pe pagina de 
internet a Societatii începând cu data de 16 
februarie 2018 (Conditii speciale referitoare 
la actionarii colectivi persoane fizice); c)
pentru actionari persoane juridice: 
certificatul constatator, în original sau copie 
conforma cu originalul, eliberat de Registrul 
Comertului sau orice alt document, în 
original sau în copie conforma cu originalul, 
emis de catre o autoritate competenta din 
statul în care actionarul este înmatriculat 
legal, cu o vechime de cel mult 12 luni 
raportat la data publicarii convocatorului 
adunarii generale, si care sa permita 
identificarea acestora în lista actionarilor 
Societatii la Data de Referinta eliberata de 
Depozitarul Central SA; calitatea de 
reprezentant legal va fi luata din registrul 
actionarilor de la Data de Referinta, primit 
de la Depozitarul Central SA; cu toate 
acestea, daca actionarul nu a informat la 
timp Depozitarul Central SA in legatura cu 
reprezentantul sau legal (astfel încât 
registrul actionarilor la Data de Referinta sa 
reflecte acest lucru), atunci certificatul 
constatator/documentele similare 
mentionate mai sus trebuie sa faca dovada 
reprezentantului legal al actionarului; 
pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea 
de reprezentant legal se face cu Decretul 
de numire emis de Presedintele României, 
prezentându-se în acest sens o copie de 
pe Monitorul Oficial în care a fost publicat 
sau un extras de pe programul legislativ; 
si copia actului de identitate al 
reprezentantului (persoanei împuternicite 
expres) (BI sau CI pentru cetateni români 
sau pasaport, pentru cetateni straini). 
Documentele prezentate într-o limba 
straina (mai putin actele de identitate 
valabile pe teritoriul României, cu 
caractere latine) vor fi însotite de 
traducerea în limba româna sau engleza, 
exceptie facând documentele care atesta 
calitatea de reprezentant legal întocmite 
într-o limba straina, alta decât limba 
engleza, care vor fi însotite de o traducere 
realizata de un traducator autorizat, în 
limba româna sau engleza. Societatea nu 
va solicita legalizarea sau apostilarea 
documentelor care atesta calitatea de 
reprezentant legal al actionarului. 
Formularul procurii speciale: a) va fi pus la 
dispozitia actionarilor de catre Societate 
începând cu data de 16 februarie 2018 la 
aceleasi coordonate si în aceleasi conditii 
ca si materialele informative; b)va fi 
actualizat de catre Societate daca se vor 
adauga noi puncte pe ordinea de zi a 
AGOA si va fi publicat pe pagina de 
internet a Societatii, în forma actualizata; 
c)va fi completat de catre actionar în trei 
exemplare: unul pentru actionar, unul 
pentru reprezentant si unul pentru 
Societate. In general, un actionar poate 
împuternici un singur reprezentant sa îl/o 
reprezinte in AGOA. Cu toate acestea, 
procura poate nominaliza unul sau mai 
multi reprezentanti supleanti care sa asigure 
reprezentarea actionarului in AGOA in cazul 
in care reprezentantul principal mentionat 
mai sus este in imposibilitate sa participe la 
AGOA. Procura speciala trebuie sa prevada 
ordinea in care reprezentantii supleanti vor 
vota, in cazul in care reprezentantul principal 
nu participa la AGOA. Votul prin reprezentant 
in baza unei procuri generale Spre deosebire 
de procurile speciale, procurile generale 
permit mandatarului sa voteze in numele 
actionarului cu privire la orice aspect aflat 
pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai 
multor societati indicate in procura, inclusiv 
cu privire la acte de dispozitie. Durata 
acestui mandat general nu poate depasi 3 
ani. Pentru validitatea mandatului, 
mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de 
intermediar (in conformitate cu prevederile 
Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea Emitentilor) 
fie de avocat, iar actionarul este client al 
acestora. De asemenea, mandatarul nu 
trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, 
cum ar fi: a) este actionar majoritar al FP sau 
al unei alte entitati, controlata de respectivul 

actionar; b)este membru al unui organ de 
administrare, de conducere sau de 
supraveghere al FP, al unui actionar 
majoritar sau al unei entitati controlata de 
respectivul actionar; c) este un angajat sau 
un auditor al societatii ori al unui actionar 
majoritar sau al unei entitati controlate de 
respectivul actionar; d)este sotul, ruda sau 
afinul pâna la gradul al patrulea inclusiv al 
uneia dintre persoanele fizice prevazute 
mai sus. Mandatarul nu poate fi substituit de 
o alta persoana. Daca mandatarul este o 
persoana juridica, aceasta poate sa îsi 
exercite mandatul primit prin intermediul 
oricarei persoane ce face parte din organul 
de administrare sau conducere sau dintre 
angajatii sai. Avand in vedere AGOA, si 
inainte de prima folosire, procura generala 
va fi transmisa la sediul social al Societatii 
din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, 
sector 1, cod postal 011017, astfel încât 
aceasta sa fie receptionata de catre 
Societate pâna la data de 24 aprilie 2018, ora 
15:00 (ora României), cuprinzând mentiunea 
conformitatii cu originalul sub semnatura 
mandatarului. Copii certificate ale 
împuternicirilor vor fi retinute de FP, 
facându-se mentiune despre aceasta în 
procesul-verbal al adunarii generale. 
Documente ce însotesc procura generala: 
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de 
intermediar (in conformitate cu prevederile 
Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea Emitentilor) 
fie de avocat, iar actionarul este client al 
acestora. b)pentru actionari persoane fizice 
- copie de pe actul de identitate al 
actionarului, care sa permita identificarea 
acestuia în lista actionarilor Societatii 
eliberata de Depozitarul Central SA si copie 
de pe actul de identitate al reprezentantului 
(BI sau CI pentru cetatenii români, sau 
pasaport pentru cetatenii straini); c)în cazul 
persoanelor fizice actionari colectivi prin 
respectarea Procedurii privind organizarea 
si desfasurarea Adunarilor Generale ale 
Actionarilor, disponibila pe pagina de 
internet a Societatii începând cu data de 16 
februarie 2018 (Conditii speciale referitoare 
la actionarii colectivi persoane fizice); d)
pentru actionari persoane juridice: 
§certificatul constatator, în original sau 
copie conforma cu originalul, eliberat de 
Registrul Comertului sau orice alt document, 
în original sau în copie conforma cu 
originalul, emis de catre o autoritate 
competenta din statul în care actionarul 
este înmatriculat legal, cu o vechime de cel 
mult 12 luni raportat la data publicarii 
convocatorului adunarii generale, si care sa 
permita identificarea acestora în lista 
actionarilor Societatii eliberata de 
Depozitarul Central SA; calitatea de 
reprezentant legal va fi luata din registrul 
actionarilor de la Data de Referinta, primit 
de la Depozitarul Central SA; cu toate 
acestea, daca actionarul nu a informat la 
timp Depozitarul Central SA in legatura cu 
reprezentantul sau legal (astfel încât 
registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), 
atunci certificatul constatator/documentele 
similare mentionate mai sus trebuie sa faca 
dovada reprezentantului legal al 
actionarului; pentru Ministrul Finantelor 
Publice calitatea de reprezentant legal se 
face cu Decretul de numire emis de 
Presedintele României, prezentându-se în 
acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în 
care a fost publicat sau un extras de pe 
programul legislativ. copia actului de 
identitate al reprezentantului (persoanei 
împuternicite expres) (BI sau CI pentru 
cetateni români sau pasaport, pentru 
cetateni straini); Documentele prezentate 
într-o limba straina (mai putin actele de 
identitate valabile pe teritoriul României, cu 
caractere latine) vor fi însotite de traducerea 
în limba româna sau engleza, exceptie 
facând documentele care atesta calitatea 
de reprezentant legal întocmite într-o limba 
straina, alta decât limba engleza, care vor fi 
însotite de o traducere realizata de un 
traducator autorizat, în limba româna sau 
engleza. Societatea nu va solicita legalizarea 
sau apostilarea documentelor care atesta 
calitatea de reprezentant legal al 
actionarului. Documentele privind 
actionarul descrise mai sus nu vor fi 
necesare daca procura generala este 
semnata de respectivul actionar si 
mandatarul (intermediarul/avocatul) emite 
o declaratie prin care confirma ca: a) 
actionarul este clientul mandatarului; b)
procura generala este semnata de 
respectivul actionar (inclusiv prin atasare 
de semnatura electronica extinsa, daca este 
cazul). Declaratia descrisa mai sus trebuie 
depusa in original la FP (in acelasi timp cu 
formularul de procura generala si la aceleasi 
coordonate indicate in acest convocator) 
semnata si stampilata (daca este cazul) de 
intermediar/avocat (fara îndeplinirea altor 
formalitati în legatura cu forma acesteia). 
Formularul procurii generale va fi pus la 
dispozitia actionarilor de catre Societate 
începând cu data de 16 februarie 2018 la 
aceleasi coordonate si în aceleasi conditii ca 
si materialele informative. Votul prin 
corespondenta prin utilizarea formularelor 
de vot prin corespondenta Votarea 
actionarilor în cadrul AGOA se poate realiza 
si prin corespondenta, prin completarea si 
semnarea corespunzatoare a buletinelor de 
vot prin corespondenta. Buletinele de vot 
prin corespondenta vor fi trimise fie (i) în 
original, personal, prin reprezentant, sau 
prin orice forma de curierat cu confirmare 
de primire la sediul social al Societatii din 
Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 
1, cod postal 011017, fie (ii) prin e-mail cu 
semnatura electronica extinsa încorporata 
conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronica la adresa office@
fondulproprietatea. ro, astfel încât acestea 
sa fie receptionate de catre Societate pâna 
la data de 24 aprilie 2018, ora 15:00 (ora 
României). Documente ce însotesc 
buletinele de vot: a) pentru actionari 
persoane fizice - copie act de identitate, care 
sa permita identificarea acestora în lista 

actionarilor Societatii la Data de Referinta 
eliberata de Depozitarul Central SA) si, daca 
este cazul, copie de pe actul de identitate al 
reprezentantului legal (în cazul persoanelor 
fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu 
capacitate de exercitiu restrânsa) (BI sau CI 
pentru cetatenii români sau pasaport, 
pentru cetatenii straini), împreuna cu 
dovada calitatii de reprezentant legal; b)
pentru actionarii colectivi persoane fizice 
se va respecta Procedura privind 
organizarea si desfasurarea Adunarilor 
Generale ale Actionarilor, disponibila pe 
pagina de internet a Societatii începând cu 
data de 16 februarie 2018 (Conditii speciale 
referitoare la actionarii colectivi persoane 
fizice); c)pentru actionari persoane juridice: 
certificatul constatator, în original sau copie 
conforma cu originalul, eliberat de Registrul 
Comertului sau orice alt document, în 
original sau în copie conforma cu originalul, 
emis de catre o autoritate competenta din 
statul în care actionarul este înmatriculat 
legal cu o vechime de cel mult 12 luni 
raportat la data publicarii convocatorului 
adunarii generale si care sa permita 
identificarea acestora în lista actionarilor 
Societatii la Data de Referinta eliberata de 
Depozitarul Central SA; calitatea de 
reprezentant legal va fi luata din registrul 
actionarilor de la Data de Referinta, primit 
de la Depozitarul Central SA; cu toate 
acestea, daca actionarul nu a informat la 
timp Depozitarul Central SA in legatura cu 
reprezentantul sau legal (astfel încât 
registrul actionarilor la Data de Referinta sa 
reflecte acest lucru), atunci certificatul 
constatator/documentele similare 
mentionate mai sus trebuie sa faca dovada 
reprezentantului legal al actionarului; 
pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea 
de reprezentant legal se face cu Decretul de 
numire emis de Presedintele României, 
prezentându-se în acest sens o copie de pe 
Monitorul Oficial în care a fost publicat sau 
un extras de pe programul legislativ. 
Documentele prezentate într-o limba 
straina (mai putin actele de identitate 
valabile pe teritoriul României, cu caractere 
latine) vor fi însotite de traducerea în limba 
româna sau engleza, exceptie facând 
documentele care atesta calitatea de 
reprezentant legal întocmite într-o limba 
straina, alta decât limba engleza, care vor fi 
însotite de o traducere realizata de un 
traducator autorizat, în limba româna sau 
engleza. Societatea nu va solicita legalizarea 
sau apostilarea documentelor care atesta 
calitatea de reprezentant legal al 
actionarului. Formularul buletinului de vot 
prin corespondenta: a)va fi pus la dispozitia 
actionarilor de catre Societate începând cu 
data de 16 februarie 2018 la aceleasi 
coordonate si în aceleasi conditii ca si 
materialele informative si formularele 
procurilor speciale; b)va fi actualizat de 
catre Societate daca se vor adauga noi 
puncte pe ordinea de zi AGOA si va fi 
publicat pe pagina de internet a Societatii, 
în forma actualizata. În situatia în care 
actionarul care si-a exprimat votul prin 
corespondenta participa personal sau prin 
reprezentant (sub rezerva ca o procura 
speciala/generala a fost transmisa cu 
respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, 
votul prin corespondenta exprimat pentru 
acea AGOA va fi anulat si doar votul 
exprimat personal sau prin reprezentant va 
fi luat in considerare. Daca persoana care 
reprezinta actionarul prin participare 
personala la adunarea generala este alta 
decât cea care a exprimat votul prin 
corespondenta, atunci pentru valabilitatea 
votului sau aceasta prezinta la adunare o 
revocare scrisa a votului prin corespondenta 
semnata de actionar sau de reprezentantul 
care a exprimat votul prin corespondenta. 
Acest lucru nu este necesar daca actionarul 
sau reprezentantul legal al acestuia este 
prezent la adunarea generala. Procedura 
generala privind organizarea adunarilor 
generale (ce va fi disponibila la aceleasi 
coordonate si în aceleasi conditii ca si 
materialele informative) detaliaza 
procedura care permite atât votul prin 
reprezentant cu procura speciala/generala, 
cât si votul prin corespondenta, actionarii 
având obligatia de a respecta aceasta 
procedura. Procurile speciale/generale si 
buletinele de vot prin corespondenta 
trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii 
colectivi persoane fizice, sau de 
reprezentantii lor legali (în situatia 
persoanelor fizice lipsite de capacitate de 
exercitiu ori cu capacitate de exercitiu 
restrânsa) acestia asumându-si atât 
calitatea (dovedita prin documente 
justificative anexate procurii speciale/
procurii generale/buletinului de vot) pe 
care o au precum si autenticitatea 
semnaturii. Verificarea si validarea 
procurilor speciale/generale depuse, 
precum si centralizarea, verificarea, 
validarea si evidenta voturilor prin 
corespondenta se va face de catre o comisie 
stabilita în cadrul Societatii, membrii acestei 
comisii urmând a pastra în siguranta 
înscrisurile, precum si confidentialitatea 
voturilor astfel exprimate. Procurile vor fi 
verificate si de catre secretarul AGOA. În 
situatia în care ordinea de zi va fi completata, 
iar actionarii nu trimit procurile speciale si/
sau buletinele de vot prin corespondenta 
actualizate, procurile speciale si buletinele 
de vot trimise anterior completarii ordinii 
de zi vor fi luate în considerare numai 
pentru punctele din acestea care se 
regasesc si pe ordinea de zi completata. 
Informatii suplimentare se pot obtine de la 
Departamentul Relatia cu Actionarii la 
numarul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau 
prin receptie la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 
21 200 96 31; e-mail: office@
fondulproprietatea. ro) si pe pagina de 
Internet a Societatii: www. fondul 
proprietatea. roADMINISTRATOR UNIC: 
Franklin Templeton International Services 
S. À R. L. Prin:  Johan Meyer Reprezentant 
permanent 
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SERVICII SERVICII LICITATIILICITATII LICITATII DIVERSE
OFERTE SERVICIU

MINISTERUL Finantelor Publice cu 
sediul in B-dul Libertatii nr.16, sector 
5 organizeaza, in data de 14.03.2018, 
ora 10.00 (proba scrisa) si in data de 
20.03.2018, ora 10.00 (interviul), concurs 
pentru ocuparea functiei contractuale 
vacanta de consilier gr. I -studii superioare 
(1 post) la Directia de servicii interne. 
Vechimea in specialitate minima necesara 
este de cel putin 4 ani. Conditiile de 
participare si conditiile de desfasurare 
a concursului si alte date necesare 
desfasurarii concursului sunt afisate la 
sediul institutiei si publicate pe pagina 
de internet a ministerului. Dosarele de 
concurs se depun la Ministerul Finantelor 
Publice -Directia generala managementul 
resurselor umane, in termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicarii prezentului 
anunt. Relatii suplimentare la telefon 
021.319.97.59, int. 2319. 
MINISTERUL Finantelor Publice cu 
sediul in B-dul Libertatii nr. 16, sector 
5 organizeaza, in data de 12.03.2018, 
ora 10.00 (proba practica), concurs 
pentru ocuparea functiilor contractuale 
vacante de ingrijitor (2 posturi) la 
Directia de servicii interne. Conditiile de 
participare si conditiile de desfasurare 
a concursului si alte date necesare 
desfasurarii concursului sunt afisate la 
sediul institutiei si publicate pe pagina 
de internet a ministerului. Dosarele de 
concurs se depun la Ministerul Finantelor 
Publice -Directia generala managementul 
resurselor umane, in termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicarii prezentului 
anunt. Relatii suplimentare la telefon 
021.319.97.59, int. 1214. 
LICEUL Tehnologic UCECOM „Spiru 
Haret“ Cluj-Napoca, scoate la concurs 
urmatoarele posturi: GEOGRAFIE, nivel 
liceal, 9 ore-saptamana; ECONOMIE 
-EDUCATIE ANTREPRENORIALA, nivel 
liceal, 9 ore - saptamana; MECANICA, 
nivel postliceal, 18 ore- saptamana. 
Concursul va avea loc in perioada 
14.03.2018-20.03.2018. Inscrierile se fac la 
secretariatul scolii, in data de 26.02.2018, 
intre orele 10.00-16.00. Informatii la sediul 
unitatii scolare: Str. Alexandru, Vaida, 
Voevod, nr. 55A, Telefon 0264-541948. 
SERVICIULUI Public Judetean pentru 
Protectia Plantelor Vâlcea, cu sediul în 
Rm. Vâlcea, str. Maior V. Popescu, Nr. 
8, organizeaza concurs de recrutare 
personal contractual pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de muncitor 
pentru perioada nedeterminata. 
Concursul se va desfaaura în conformitate 
cu Hotarârea nr. 286 din 23 martie 2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale ai criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar platit din fonduri publice, 
cu modificarile ai completarile ulterioare. 
Candidatii trebuie sa îndeplineasca 
conditiile generale prevazute la art. 3 
din Regulamentul cadru aprobat prin 
Hotarârea nr. 286/2011 cu modificarile 
ai completarile ulterioare. Conditiile 
specifice de participare: studii generale 
carnet de sofer vechime in munca 
minim 2 ani Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie sa contina obligatoriu 
documentele prevazute la art. 6, alin(1), 
din Regulamentul cadru aprobat prin 
Hotarârea nr. 286 din 23 martie 2011, cu 
modificarile ai completarile ulterioare. 
Termenul de depunere a dosarelor este 
de 10(zece) zile de la publicarea anuntului 
în Monitorul Oficial al României Partea a 
III-a, adica pe 02 Martie 2018 ora 13:00, la 
sediul Serviciului Public Judetean pentru 
Protectia Plantelor Vâlcea. Concursul se 
organizeaza la sediul Serviciului Public 
Judetean pentru Protectia Plantelor 
Vâlcea, în data de 14 martie 2018, ora 
09:00- proba scrisa; ai în data de 15 martie 
2018, ora 09:00 - proba interviu. Conditiile 
de participare, bibliografía ai actele 
solicitate candidatilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afiaate la sediul Serviciului 
Public Judetean pentru Protectia Plantelor 
Vâlcea. Relatii suplimentare se obtin la 
sediul Serviciului Public Judetean pentru 
Protectia Plantelor Vâlcea din Rm. Vâlcea, 
str. Maior V. Popescu, Nr. 8, jud. Vâlcea, tel. 
0350/405956. 
ANGAJAM montator pardoseli epoxidice 
si poliuretanice si tencuitori pentru 
tencuiala mecanizata, cu sau fara 
experienta. Conditii avantajoase. Detalii la 
telefon 0741.978.624 
SC METALPLUS PRODUCTIE SI SERVICII 
SRL angajeaza incarcator descarcator-
2posturi, manipulant marfuri-2 posturi 
interviul va avea loc la sediul societatii 
relatii la telefon: 0726.33.33.63. 
INSTITUTUL National de Cercetare-
Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie 
Animala- IBNA Balotesti, cu sediul in Calea 
Bucuresti nr. 1, Balotesti-Ilfov, organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post de 

Mecanic agricol (tractorist). Conditii: 
diploma, acte de studii care sa ateste 
calificarea de mecanic agricol (tractorist), 
posesor carnet de conducere pentru 
categoria tractor rutier. Inscrierile se fac 
pe baza de dosar in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicare. Dosarele de 
inscriere la concurs se depun in intervalul 
celor 10 zile de la publicare la sediul 
institutului INCDBNA-IBNA Balotesti. 
Relatii suplimentare: telefon 0213512079, 
si la Serviciul PORUS din cadrul INCDBNA-
IBNA Balotesti. 
INSTITUTUL National de Cercetare 
-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie 
Animala- IBNA Balotesti, Calea Bucuresti 
nr. 1, Balotesti-Ilfov, organizeaza concurs 
pentru ocuparea functiei de economist. 
Conditii: -absolvent al Facultatii de 
contabilitate si informatica de gestiune sau 
Facultatea de economie agroalimentara 
si a mediului; -minim 3 ani vechime in 
functii economice. Inscrierile (inclusiv 
depunerea dosarelor) se fac in termen de 
30 zile calendaristice de la data publicarii 
la institutul INCDBNA-IBNA Balotesti. 
Relatii suplimentare la telefon 0213512079 
si la Serviciul PORUS din cadrul INCDBNA-
IBNA Balotesti. 

PRESTARI SERVICIU

PRODUCATOR etichete adezive si non 
adezive, tag-uri de carton, pvc, pp, hgp, 
polietilena, distribuitor autorizat pentru 
Romania: Casio, Argox, Carl Valentine, 
Datamax O’neil, Getac, Bartender Bluebird, 
Zebex, Sato, Epson, Cipherlab, Codesoft, 
Nicelabel, Start International, Essecibi, 
Wholesaleid, Microplex, Vip Color Europe-
Venturo Company, Rea Verifier. Tel: 0735-
853564; 031-4188606. 

CUMPĂRĂRI DIVERSE
ANTICARIAT AURORA cumparam 
carti vechi/ noi, tablouri, grafica, icoane 
vechi, manuscrise, autografe, statuete, 
portelan, diverse obiecte vechi, vederi 
vechi românesti. Deplasare la domiciliu. 
0751.221.166. 

ÎNCHIRIERI OFERTE
GALATI. Inchiriez spatiu comercial 
132.88 mp, str. Brailei, 208, in apropiere 
Sp. Judetean. Utilitati: aer conditionat, 
centrala proprie, apa separat de locatari. 
A functionat banca, restaurant de lux cu 
pizzerie. Telef. 0746.335.083. 

LICITATII
SIERRA QUADRANT SPRL, lichidator al 
LETEA SA (în faliment), organizeaza în 
data de 23.02.2018, ora 1400, la sediul 
din Bacau, str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, 
licitatie publica cu strigare conform Legii 
85/2006, pentru vânzarea urmatoarelor 
active situate în Bacau, str. Letea, nr. 17 : 1. 
Activ A - teren intravilan, curti-constructii, 
în suprafata de 6.123 mp, nr. cad. 2096/4, 
CF 64489; Pret pornire: 121.932 lei, 
exclusiv TVA 2. Activ B - teren intravilan, 
curti-constructii, în suprafata de 953 mp, 
nr. cad. 2100, CF 64491; Pret pornire: 
20.700 lei, exclusiv TVA 3. Activ C - teren 
intravilan, curti-constructii, în suprafata 
de 7.320 mp, nr. cad. 2096/2/2, CF 64500; 
Pret pornire: 145.764 lei, exclusiv TVA 
Conditiile de participare si regulamentul 
de licitatie se regasesc în Caietul de sarcini 
- 1.500 lei. Garantia de participare este 
de 10% din pretul de pornire la licitatie. 
Vizualizarea bunurilor si înscrierea la 
licitatie se face cel târziu pâna în preziua 
licitatiei, ora 1600. În caz de neadjudecare 
se organizeaza o noua licitatie, în aceleasi 
conditii, în data de 09.03.2018, ora 1400. 
Prezentul anunt constituie si notificare 
catre creditori, debitor si orice persoana 
fizica sau juridica interesata. Relatii la 
tel. 0234/510624. E-mail: office.sprl@
sierraquadrant.ro. 
SIERRA QUADRANT SPRL, lichidator al 
LETEA SA (în faliment), organizeaza în 
data de 23.02.2018, ora 1300, la sediul 
din Bacau, str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, 
licitatie publica cu strigare conform Legii 
85/2006, pentru vânzarea activelor: I. 
Activ E- Teren liber: teren intravilan curti-
constructii, situat în Bacau, str. Letea, nr. 
17, în suprafata de 198 mp, nr. cad. 82820 
si Teren în Cota indiviza de ¼ din suprafata 
de 824 mp teren intravilan, nr. cad. 82821 
destinata asigurarii caii de acces. Pret 
pornire: 8.678 lei, exclusiv TVA. II. Activ G 
- Teren în Cota indiviza de ¼ din suprafata 
de 824 mp teren intravilan, nr. cad. 82821 
destinata asigurarii caii de acces pentru 
constructiile proprietate UAT Bacau. Pret 
pornire: 4.288 lei, exclusiv TVA. Conditiile 
de participare, regulamentul de licitatie 
si descrierea detaliata a activelor se 
regasesc în Caietele de sarcini care pot 
fi achizitionate de la sediul lichidatorului 
contra sumei de 100 lei/Activ, fara TVA. 
Garantia de participare este de 10% din 
pretul de pornire la licitatie. Vizualizarea 
bunurilor si înscrierea la licitatie se face cel 
târziu pânâ în preziua licitatiei, ora 1600. 

În caz de neadjudecare se organizeaza o 
noua licitatie, în aceleasi conditii, în data 
de 09.03.2018, ora 1300. Prezentul anunt 
constituie si notificare catre creditori, 
debitor si orice persoana interesata. 
Relatii la tel. 0234/510624. E-mail: office. 
sprl@sierraquadrant. ro.
MDP Insolvency SPRL, în calitate de 
lichi dator judiciar al debitoarei SC 
NEFERMETAL SRL - în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul social 
în Brasov, str. Turnului nr. 5 -anexa T19, 
jud. Brasov, având J8/2845/2005 si CUI 
18149600, organizeaza Licitatii publice 
cu strigare care vor avea loc la sediul 
lichidatorului din Brasov, str. Sitei nr. 3, 
jud. Brasov, pentru vânzarea activelor: 
Pachet nr. 2 „mobilier”: Birou 1200 mm, 
Birou 1000 mm, Scaun, Corp de biblioteca 
100 mm-Corp de biblioteca 450 mm, 
Imprimanta HP, Imprimanta HP + scanner, 
Corp mobilier mobil, Stingator CO2, 
Laptop, Calculator; pret de pornire 753, 
84 lei + TVA (în conditiile legii). Autoturism 
Renault Sedan - an fabricatie 2006; pret 
de pornire 6436, 08 lei + TVA (în conditiile 
legii). Licitatiile vor avea loc în data de 
21.02.2018, la orele 13:00, iar în cazul de 
neadjudecare, licitatiile se vor repeta la 
datele: 28.02.2018, 07.03.2018, 14.03.2018, 
21.03.2018, 28.03.2018, 04.04.2018 si 
la data de 11.04.2018 la aceeasi ora, în 
acelasi loc si în aceleasi conditii stabilite 
prin Caietul de sarcini si Regulamentul de 
vânzare, pâna la adjudecare sau aparitia 
unui nou anunt de vânzare. Conditiile 
în care se vor desfasura licitatiile sunt 
precizate în Regulamentul de vânzare care 
este anexa a Caietului de sarcini. Caietul 
de sarcini poate fi achizitionat de la sediul 
lichidatorului judiciar cu cerere prealabila, 
formulata în scris si depusa cu 24 de ore 
anterior. Pentru informatii suplimentare: 
telefon 0268.329.053, e-mail office@
mdp-insolvency.ro. 
SIERRA QUADRANT SPRL, lichidator al 
LETEA SA (în faliment), organizeaza în 
data de 01.03.2018, ora 1500, la sediul 
din Bacau, str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, 
licitatie publica cu strigare conform Legii 
nr. 85/2006, pentru vânzarea activului 
: Teren - pasune, situat în Zarnesti, jud. 
Brasov, în suprafata de 5.500 mp, CF/nr. 
cad. 107612 UAT Zarnesti; Pret pornire: 
4.295 lei, exclusiv TVA. Conditiile de 
participare si regulamentul de licitatie se 
regasesc în Caietul de sarcini care poate 
fi achizitionat contra sumei de 100 lei. 
Garantia de participare la licitatie este 
de 10% din pretul de pornire la licitatie. 
Vizualizarea bunului si înscrierea la 
licitatie se face cel târziu pâna în preziua 
licitatiei, ora 1600. În caz de neadjudecare 
se organizeaza o noua licitatie, în aceleasi 
conditii, în data de 15.03.2018, ora 1500. 
Prezentul anunt constituie si notificare 
catre creditori, debitor si orice persoana 
fizica sau juridica interesata. Relatii la 
tel. 0234/510624. E-mail: office. sprl@
sierraquadrant.ro 
ADUCEM la cunostinta generala ca, în data 
de 22.02.2018 orele 11 va avea loc la sediul 
S.C.P.E.J. „CIOBANU SI ASOCIAtII” din 
Bacau, Str. Energiei nr. 37/B/3, vânzarea la 
licitatie publica a imobilului situat in mun. 
Bacau, Bd. Unirii nr. 15, bl. 15 sc. A poz 1A 
compus din spatiu comercial -mezanin, in 
suprafata utila de 140.23 m. p. proprietatea 
Popa Carmen Mihaela din Bacau, str. I.S. 
Sturdza nr.67. Tel 0234/515.262. 
LICHIDATORUL judiciar, societati profe-
sionale de insolventa, asociate prin 
contract, YNA CONSULTING SPRL SI 
CONSULTANT INSOLVENTA SPRL, cu 
sediul procesual ales in Drobeta-Turnu-
Severin, str. Marasesti, nr.18, jud. Mehedinti, 
anunta licitatie publica cu strigare pentru 
vanzarea bunurilor mobile (mijloace 
fixe si obiecte de inventar localizate 
in Timisoara, str. Ovidiu Cotrus, nr.24, 
Judetul Timis) existente in proprietatea 
debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN 
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. I.C. Bratianu, nr. 11, parter, camera 2, 
judetul Mehedinti, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului Mehedinti sub nr. 
J25/276/2012, avand cod de identificare 
fiscala nr. 6633311, aflata în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, conform sentintei 
nr.177/2016 din sedinta publica din data 
de 16.05.2016 pronuntata de Tribunalul 
Mehedinti in dosar nr.6902/101/2012, dupa 
cum urmeaza: Sunt scoase la vanzare 
bunurile mobile existente in patrimoniul 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
constand in mijloace fixe si obiecte de 
inventar localizate in Timisoara, str. 
Ovidiu Cotrus, nr. 24, Judetul Timis. Lista 
acestor bunuri poate fi consultata la sediul 
lichidatorului judiciar, precum si pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.
ro si www.consultant-insolventa.ro Valo-
rificarea bunurilor mobile se va face 
individual, prin licitatie publica cu strigare. 
Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul 
judiciar procedeaza la vanzarea bunurilor 
mobile descrise mai sus, il reprezinta 
Sentinta nr.177/2016 din sedinta publica 
din data de 16.05.2016, pronuntata de 
Tribunalul Mehedinti, Sectia a II-a Civila, 
de Contencios Administrativ si Fiscal, 
in dosarul 6902/101/2012, prin care 

s-a dispus deschiderea procedurii de 
faliment împotriva debitoarei SC Izometal-
Magellan SRL. Participarea la licitatie este 
conditionata de achizitionarea caietului 
de sarcini si consemnarea unei cautiuni 
de 10% din pretul de pornire al licitatiei, 
pana la inceperea licitatiei in contul unic 
de insolventa deschis la Patria Bank, sub 
nr. RO 98 CARP 0360 0076 6158 RO01. 
Licitatia pentru bunurile mobile va avea 
loc la punctul de lucru al debitoarei situat 
in localitatea Timisoara, str. Enric Baader, 
nr. 13, jud. Timis, la data de 27.02.2018, 
ora 1300, iar in cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitatia va fi reluata, in 
aceleasi conditii, la data de 06.03.2018, 
ora 1300, la data de 13.03.2018, ora 1300, 
la data de 20.03.2018, ora 1300, la data 
de 27.03.2018, ora 1300, respectiv la 
data de 03.04.2018, ora 1300. Informatii 
suplimentare, privind bunurile scoase 
la licitatie, la telefoanele: 0252/328293, 
0744528869, 0252/354399, 0742592183, 
0256/220827 sau 0745267676 si pe site-
urile: www. ynaconsuting. ro si www.
consultant- insolventa.ro.Lichidator 
judiciar, Yna Consulting SPRL si Consultant 
Insolventa SPRL. 
SIERRA QUADRANT SPRL, lichidator 
judiciar al SERVICII ENERGETICE MOLDOVA 
SA, organizeaza în data de 27.02.2018, la 
sediul din Bacau, str. Alexandru cel Bun, 
nr. 11A, licitatie publica conform Legii nr. 
85/2014 pentru vânzarea urmatoarelor 
active: 1. ORA 930 : ACTIV 1 NEAMT - Piatra 
Neamt, str. 1 Decembrie 1918, nr. 163. 
Pret pornire la licitatie: 1.514.645 lei, fara 
TVA - Teren în suprafata de 19.910 mp; - 
Constructii : Magazie-C1; Cabina poarta-C2; 
Cladire birouri-C3; Magazie metalica-C4; 
Sopron-C5; Cladire-C6; Atelier Trafo-C7; 
Anexa Atelier Trafo-C8; Magazie-C9; 
Magazie-C11; Sopron-C12; Cladire 
laborator-C13; Magazie-C14; Cladire-C15; 
Magazie-C16; Sopron-C17; Magazie-C18; 
Magazie-C19; Cladire sediu CIR-C20; Atelier 
Trafo-C21; Magazie vestiare-C23; Atelier 
fierarie-C24; Sediu coloana auto-C25; 
Magazie-C26; Magazie-C27; Magazie-C28; 
Magazie-C29; Depozit carburant-C31; 
Foisor paza-C32; Rezervor-C33; Cos 
fum-C35; Cos fum-C36 si constructii 
speciale : casuta transcontainer-2 buc., cai 
com. -alei asfaltate, instalatii alimentare 
GN, modernizare sisteme încalzire, racord 
aer comp., retele apa-canal, rezervor 
ulei 10000L. - Utilaje si echipamente; 
Mijloace de transport; Bunuri de natura 
stocurilor; Bunuri de natura obiectelor de 
inventar date în folosinta Utilitati: acces 
la apa, canalizare, energie electrica, gaze 
naturale, telefonie  2. ORA 1000 : ACTIV 
1 VASLUI - Vaslui, str. Calugareni, nr. 102. 
Pret pornire la licitatie: 1.459.397 lei, fara 
TVA - Teren în suprafata de 15.059 mp; - 
Constructii : C1-Cladire centru rep. retele 
P+2E; C2-Atelier auto P+1E; C3-Magazie; 
C4-Atelier tâmplarie; C5-Magazii materiale; 
C6-Vestiar; C7-Cabina poarta; C8-Baza 
instruire. - Bunuri de natura mijloacelor 
fixe, stocurilor si ob. de inventar Utilitati: 
acces la apa, canalizare, energie electrica, 
gaze naturale 3. ORA 1030 : ACTIV 2 
VASLUI - Bârlad, str. Republicii, nr. 281bis. 
Pret pornire la licitatie: 730.210 lei, fara 
TVA - Teren în suprafata de 3.068 mp - 
Constructii : C1- Constructie administrativa 
P+3; C2 - Constructie edilitara si industriala 
P+M; C3 - Constructie anexa; C4 - 
Constructie anexa; C5 - Constructie anexa 
- Bunuri de natura mijloacelor fixe; Utilitati: 
acces la apa, canalizare, energie electrica, 
gaze naturale 4. ORA 1100 : ACTIV 3 VASLUI 
- Negresti, str. Decebal, nr. 1. Pret pornire 
la licitatie: 6.790 lei, fara TVA - Teren în 
suprafata totala de 410 mp - Constructii 
: C1 - Anexa - magazie metalica; Magazie 
de lemn. Utilitati: acces la apa, canalizare, 
energie electrica, gaze naturale  5. ORA 
1130 : ACTIV 4 VASLUI - Murgeni, com. 
Murgeni, jud. Vaslui. Pret pornire la licitatie: 
13.696 lei, fara TVA - Teren în suprafata de 
397 mp - Teren în suprafata de 248 mp - 
Constructii : Baraca metalica - C1; Baraca 
metalica -C2, împrejmuire teren, rezervor 
ape reziduale, apometru Utilitati: acces la 
apa, energie electrica  6. ORA 1200 : ACTIV 
8 SUCEAVA - Vatra Dornei, str. Dornelor, nr. 
1. Pret pornire la licitatie: 203.700 lei, fara 
TVA - Teren în suprafata totala de 2.595mp; 
- Constructii : Cladire uzina - C1; Magazii - 3 
buc., amenajare teren pe asfalt - Sistem 
supraveghere si alarmare incendiu Utilitati: 
acces la apa, canalizare, energie electrica, 
gaze naturale, telefonie  7. ORA 1230 
: ACTIV 2 IASI - Pascani, str. Gradinitei, nr. 3, 
jud. Iasi. Pret pornire la licitatie: 20.200 lei, 
fara TVA Proprietate formata din teren în 
suprafata de 1.826, 00 mp, identificat prin 
nr. cadastral 301/2, înscris în cartea funciara 
nr. 62175 Utilitati: retea de energie electrica. 
La distanta de cca. 150 m: apa, canalizare, 
gaze naturale, telefonie  8. ORA 1300 : 
ACTIV 7 BOTOSANI - Saveni, str. Stefan cel 
Mare, nr. 23, pret pornire la licitatie: 46.778 
lei, fara TVA Proprietate formata din teren, 
constructii si bunuri mobile, compusa din: 
- Teren curti constructii în suprafata de 517, 
38 mp (nr. cad. 167/1, CF 50384); - Teren 
curti constructii în suprafata de 19, 73 mp 
(nr. cad. 167/2, CF 50382); - Constructii : 
Magazie - punct mentenanta Saveni, nr. 
cad. 167/1-C3 (248, 28 mp). - Bunuri mobile 
Utilitati: acces la apa, energie electrica, 
canalizare  Conditiile de participare, 
regulamentul de licitatie si descrierea 
detaliata a activelor se regasesc în Caietele 
de sarcini care pot fi achizitionate de la 
sediul lichidatorului, pretul acestora fiind: 
5.000 lei pentru Activ 1 Neamt; 3.000 lei/
activ pentru Activele 1 si 2 Vaslui si Activ 
8 Suceava; 1.000 lei/activ pentru Activ 
4 Vaslui, Activ 2 Iasi si Activ 7 Botosani; 
500 lei pentru Activ 3 Vaslui. Pretul nu 
include TVA. Garantia de participare la 
licitatie este de 10% din pretul de pornire 
la licitatie. Vizualizarea bunurilor si 
înscrierea la licitatie se face cel târziu 
pâna în preziua licitatiei, ora 16.00. Pentru 
activele neadjudecate se organizeaza o 
noua licitatie, în aceleasi conditii, în data 
de 13.03.2018, cu respectarea orelor 
mentionate mai sus. Prezentul anunt 
constituie si notificare catre creditori, 
debitor si orice persoana interesata în 
cauza. Relatii la tel. 0234/510624. E-mail: 
office. sprl@sierraquadrant. ro. 
GRAMA Ana - lichidator la SC Carpediem 
Consulting SRL, dosar 6684/62/2009 
Tribunalul Brasov vinde prin licitatie teren 
în suprafata de 16.000 mp situat în Bunloc 

(Brasov) Sacele, parcelabil în doua loturi 
de cîte 800 mp fiecare. Pretul de pornire la 
licitatie este 20.500 Euro. Licitatia are loc în 
fiecare vineri si luni orele 15:00, începând 
cu data de 16.02.2018 pâna la data de 
04.05.2018. Telefon: 0741/218.168. 

JURIDIC
ADUNARI GENERALE

ASOCIATIA COPYRO -Societate de 
Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor 
cu sediul in Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, 
et.3, ap.3, Sector 2, CIF 2787628 anunta 
convocarea Adunarii Generale Ordinare a 
COPYRO- Societate de Gestiune Colectiva 
a Drepturilor de Autor pentru data de 22 
martie 2018 orele 11 la Sala Cristal din 
cadrul Centrului de Conferinte al S.C. 
International Business Center Modern 
S.R.L. din Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, 
Sector 2 (fostul Hotel MODERN). In situatia 
in care nu se realizeaza cvorumul necesar, 
conform Statutului, Adunarea Generala 
Ordinara se reconvoaca pentru data de 
23 martie 2018 orele 11 la Sala Millenium 
din cadrul Centrului de Conferinte al S.C. 
International Business Center Modern 
S.R.L. din Bucuresti, B-dul Carol I nr.34-
36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), 
cu aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi:-
Prezentarea si aprobarea ordinei de 
zi; -Prezentarea textului si expunerea 
de motive a hotararilor ce urmeaza a 
fi supuse aprobarii Adunarii Generale 
Ordinare;-Prezentarea situatiei financiare 
si stadiul principalelor litigii aflate pe rol; 
-Prezentarea si supunerea spre aprobare a 
raportului de activitate al Administratorului 
General pentru anul 2017, prezentarea si 
aprobarea obiectivelor privind activitatea 
COPYRO pentru anul 2018; -Prezentarea 
si supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Consiliului Director pentru 
anul 2017;-Aprobarea deciziilor Consiliului 
Director consemnate in procesele verbale 
privind activitatea COPYRO luate in anul 
2017 si pana la zi;-Prezentarea si supunerea 
spre aprobare a situatiilor financiare 
pe anul 2017;-Prezentarea si supunerea 
spre aprobare a darii de seama pentru 
anul 2017 in format ORDA;-Prezentarea 
si supunerea spre aprobare a raportului 
Comisiei de Cenzori pentru anul 2017; 
-Prezentarea si supunerea spre aprobare 
a raportului de activitate al Comisiei 
Speciale Permanente privind Accesul la 
Informatii pentru anul 2017;-Prezentarea 
si supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Comisiei de Lectura 
pentru anul 2017;-Prezentarea si 
supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Comisiei de Repartitii 
pentru anul 2017;-Prezentarea si 
supunerea spre aprobare a bugetului 
de venituri si cheltuieli estimativ pentru 
anul 2018;-Aprobarea comisionului 
administrativ COPYRO aplicabil pana 
la urmatoarea Adunare Generala; 
-Informarea cu privire la controlul general 
anual ORDA pentru anii 2014 si 2015; 
Informari, discutii. Diverse. 

CITATII
SUBSEMNATA Ciulean Cristina o 
citeaza pe Ciulean Diana Mihaela in 
dosar nr. 11118/296/296 avand ca obiect 
succesiune, pentru termenul de judecata 
din 08.03.2018 la Judecatoria Satu Mare, 
sala 64, ora 08.30. 
SUBSEMNATA Pelin Catalina Maria, in 
calitate de reclamanta, chem in judecata 
pe Pelin Iulian, in calitate de parat, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in satul Radeni, 
comuna Pastraveni, judetul Neamt, la 
Judecatoria Piatra Neamt, dosar nr. 
6759/279/2016, avand ca obiect divort, in 
data de 25.04.2018. 
CHICERE Elisabeta, fiica post decedatei 
Chicere Margareta este citata in data de 
21.02.2018 ora 9.00 la Judecatoria Podu 
Turcului-Bacau, in dosarul 1007/829/2016 
ce are ca obiect succesiune iesire din 
indiviziune, dezbatere mostenire.  . . . . . . . . 
NUMITUL PASCARU GHEORGHE fiul lui 
Ioan si Maria cu domiciliul necunoscut 
este citat la Biroul Notarial Pacta din Tecuci 
strada Costache Racovita, nr. 2, Bloc R, ap. 
84, judetul Galati, la data de 26.02.2018, 
ora 09.00, penru DEZBATEREA 
SUCCESIUNII DEFUNCTULUI PASCARU 
IOAN decedat la data de 11.09.1996 fost 
cu ultimul domiciliul in comuna Priponsti, 
jud. Galati, in calitate de fiu. 
SUBSEMNATUL Marinache Sorin, 
domiciliat în Sînpetru, Jud. Brasov, Str. 
Constructorilor Nr. 13A, am pierdut în 
data de 09.02.2018 în Brasov, certificat de 
competenta profesionala ptr. transportul 
national si international de marfa, seria 
AMMT nr. 0004350. Îl declar nul. 

DIVERSE
SC N-GRAPHIX SRL (Producator 
Opere Cinematografice) -DORIM 
SA OBTINEM ACORDUL PENTRU 
UTILIZAREA URMATOARELOR 
OPERE MUZICALE: Titi Botez 
-“Sub balcon eu ti-am cantat o 
serenada”; “Everything happens 
to me” -Anca Parghel si Klaus 
Ignatzek Trio. In eventualitatea 
in care detineti informatii 
referitoare la autorii acestor 
opere (compozitori, textieri si 
aranjori), respectiv numele, 
adresa de contact si/sau numarul 
de telefon, avem rugamintea sa ne 
contactati la numarul de telefon 
0755.991.199/ alternativ e-mail: 
livia@defilm.ro. 

ANUNT public SC OMV PETROM SA 
anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Lucrari de abandonare 
aferente sondei 1136 Independenta”, 
propus a fi realizat in extravilanul comunei 
Schela, T57/8, P 477/23, 477/24, judetul 
Galati. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM 
Galati din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la 
sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, 
str. Coralilor nr. 22, in zilele de luni-joi, intre 

orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-
13.30. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Galati din str. Regiment 
11 Siret, nr. 2. 
ANUNT public SC OMV PETROM 
SA anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Lucrari de 
remediere si reabilitare aferente sondei 
1127 Independenta”, propus a fi realizat in 
extravilanul comunei Branistea, judetul 
Galati. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM 
Galati din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la 
sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, 
str. Coralilor nr. 22, in zilele de luni-joi, intre 
orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-
13.30. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Galati din str. Regiment 
11 Siret nr. 2. 
SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA 
titular „PUZ- Dezvoltare zona mixta: 
comert, servicii, functiuni administrative 
si locuire in regim de inaltime S+ P+ 6E+ 
Er“ in Timisoara, str. Bujorilor, nr. 160, jud. 
Timis, aduce la cunostinta publicului ca 
decizia etapei de incadrare, din procedura 
de reglementare conform HG 1076/2004, 
este cea de adoptare a planului fara aviz de 
mediu. Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei se vor transmite in scris, in termen 
de 10 zile calendaristice, la sediul APM 
Timis, Timisoara, B-dul LiviuRebreanu nr. 
18 -18 A. 
SC ARHITECT TRIMBITAS SRL pentru 
VARJAN ZLATIBORCA, VARJAN 
ALEXANDRU, TIGU GHEORGHE SABIN 
MILENCO, loc. Timisoara str. Martir M. 
Todorov, nr.2, jud. Timis, anunta elaborarea 
primei versiuni a planului Elaborare PUZ 
„Dezvoltare zona mixta“ in loc. Timisoara, 
str. Maresal Constantin Prezan- Mures-
Florin Medelet, CF nr. 420896, nr. cad. 
420896, CF nr.420897, nr. cad. 420897, 
CF nr.420898, nr. cad. 420898, jud. Timis 
si declansarea etapei de incadrare pentru 
obtinerea avizului de mediu. Cosultarea 
primei versiuni a planului se poate realiza 
in in loc. Timisoara str. Martir M. Todorov, 
nr. 2, jud. Timis, tel. 0744698012, zilnic 
intre orele 9.00-17.00. Comentariile si 
sugestiile se vor transmite in scris la sediul 
APM Timis, str. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, 
in termen de 15 zile calendaristice de la 
data prezentului anunt. 
ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea 
de finantari nerambursabile de la bugetul 
local al Comunei Chiajna pentru unitatile 
de cult din Comuna Chiajna. 1.Autoritatea 
Contractanta -Comuna Chiajna, cu sediul 
in comuna Chiajna, sat Chiajna, str. Pacii 
nr. 75, jud. Ilfov, cod fiscal 4364527, tel. 
021-4361122, fax 021-436.11.44 si e-mail: 
registratura@primariachiajna. ro, face 
cunoscuta intentia de a atribui contracte 
de finantare nerambursabila pentru 
anul 2018. 2. Reglementari legale privind 
acordarea de finantari nerambursabile: 
-Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 
republicata, privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase recunoscute 
din Romania; -Hotararea Guvernului nr. 
1470/2002 republicata, pentru aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 
82/2001; -Legea 350/2005 privind regimul 
finantarilor nerambursabile din fondurile 
publice alocate pentru activitati nonprofit 
de interes general, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 3. Comuna Chiajna 
finanteaza proiecte din fonduri publice 
pentru sustinerea cultelor religioase pentru 
anul 2018, in suma de 500.000 lei. 4. Durata 
proiectelor: anul 2018. 5. Documentatia 
de solicitare a finantarii nerambursabile 
se poate descarca de pe site-ul primariei 
Comunei Chiajna sau se poate procura de la 
sediul primariei Comunei Chiajna, str. Pacii 
nr. 75, sat Chiajna, judet Ilfov. 6. Solicitantii 
vor putea depune documentatia prevazuta 
in Ghidul Solicitantului la Registratura 
primariei Comunei Chiajna -str. Pacii nr. 75, 
sat Chiajna, judet Ilfov. 7. Data limita pentru 
depunerea propunerilor de proiecte: 
19.03.2018, ora 10.00. 8. Documentatia de 
solicitare a finantarii este analizata de catre 
membrii comisiei de evaluare si selectionare 
in perioada 20.03.2018-21.03.2018. 

MATRIMONIALE
BARBAT 44 ani, doresc doamna pentru 
casatorie. Telefon: 0755.65.78.04, 
0763.200.276. 

PIERDERI
SUBSEMNATUL Virlan Ciprian Catalin, 
domiciliat in loc. Teliu, str. T. Vladimirescu, 
nr. 437, am pierdut Certificat de Manager 
transport marfa cu seria: AMMI, nr. 31634, 
in data de 17.01.2018, in loc. Brasov, jud. 
Brasov. Il declar nul. 
PIERDUT legitimatie de student pe 
numele LUNGU GEORGE. O declar nula. 
PIERDUT Certificat de Inregistrare cu seria 
B nr. 3282515, emis de Reg. Comertului 
pentru SC MEDEA EST S. R. L, Constanta 
Bdul Tomis, nr. 99, bl. SO, sc. C, ap. 35, jud 
Constanta CUI 35980870, J13/1061/2016. 
Il declar nul. 
PFA STELIAN MARINELA, F10/1125/2004, 
declara pierdute si nule certificatele 
constatatoare nr. 77625/02.11.2009 pentru 
sediul din Comuna Sageata, judetul Buzau 
si nr. 77625/02.11.2009, pentru terti. 

DECESE
FAMILIA Ghius Ioan si Carmen transmite 
sincere condoleante familiei Teiusanu 
Alin, la aceste momente de grea incercare 
si durere, urmare a decesului scumpei 
si deosebitei mame si soti, Ana Maria 
Mihaela. Nu te vom uita niciodata! 
Dumnezeu s-o odihneasca in pace! 
Sincere condoleante. 
FAMILIA Dumitru Gheorghe este 
alaturi de familia colegului si prietenului 
Teuiusanu Alin, in acest moment de 
grea si neasteptata pierdere suferita ca 
urmare a decesului celei care a fost sotie 
si mama deosebita, Ana Maria Mihaela. 
Dumnezeu s-o odihneasca in pace! 
Sincere condoleante. 
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