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această Convocare. Documentele și 
informațiile suport aferente punctelor 
înscrise pe ordinea de zi și prezentul 
convocator vor fi puse la dispoziția 
acționarilor la sediul societății și prin 
publicare pe pagina de internet a 
societății, respectiv www.cnab.ro. 
Potrivit prevederilor art. 125 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare, ale art. 45 din 
OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publi-
ce, aprobată prin Legea nr. 111/2016, 
cu modificările ulterioare, precum 
și ale art. 17 alin. (8) și (9) din Actul 
Constitutiv al CNAB, acționarii pot fi 
reprezentați în Adunarea Generală 
a Acționarilor de reprezentanții lor 
legali care, la rândul lor, pot da altor 
persoane împuternicire pentru re-
spectiva adunare generală. Procurile 
vor fi depuse în original cel mai târziu 
la data adunării. Formularele de vot 
prin corespondență vor fi depuse de 
acționari cu cel puțin 48 de ore înainte 
de adunarea generală. Procurile vor 
fi reținute de societate, făcându-se 
mențiune despre aceasta în procese-
le-verbale. Reprezentanții acționarilor 
persoane juridice vor prezenta actul de 
identitate (buletin de identitate/carte 
de identitate pentru cetățenii romani 
sau pașaport pentru cetățenii străini) 
și mandatul. Președinte al Consiliului 
de Administrație, Georgeta BUMBAC.

ASOCIAȚIA COPYRO -Societate de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor 
de Autor cu sediul în București, Str. 
Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 
2, CIF 2787628 anunță convocarea 
Adunării Generale Extraordinare a 
COPYRO - Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor pen-
tru data de 6 mai 2019, ora 11.00, la 
sediul său din București, Str. Paleologu 
nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 2. În situația 
în care nu se realizează cvorumul ne-
cesar, conform Statutului, Adunarea 
Generală Extraordinară se reconvoacă 
pentru data de 7 mai 2019, ora 11.00, la 
sediul său din București, Str. Paleologu 
nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 2, cu aceeași 
ordine de zi. Ordinea de zi: Prezentarea 
și aprobarea ordinei de zi; Prezentarea, 
discutarea și aprobarea unor chestiuni 
privind modificările aduse Statutului 
COPYRO avizate de către ORDA și a 
atribuțiilor organelor de conducere ce 
vor fi executate pe perioada mandatu-
lui; Informări, discuții. Diverse.

licitații

Subscrisa CITR Filiala Sibiu SPRL cu se-
diul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 
14, etaj I ap. 10, județul Sibiu, în calitate 
de administrator judiciar alARMAX GAZ 
SA -(în reorganizare judiciară, in judici-
al reorganisation, en redressement) cu 
sediul Mediaş, str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, 
județ Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu 
sub nr. J32/127/1991, CUI 803727, scoa-
te la vânzare în baza Adunării Generale 
a Creditorilor din 08.03.2019 următoa-
rele bunuri din patrimoniul societății: 
-IMOBILIZĂRI FINANCIARE -Titluri de 

5. Diverse. Acționarii îndreptățiți să-și 
exercite drepturile legale de vot și sunt 
înscriși în evidențele Depozitarului 
Central S.A. la data de 06.05.2019. 
În cazul neîntrunirii cvorumului pen-
tru validarea deliberărilor Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor S.0 
VIGOTEX S.A (cel puțin o pătrime din 
numărul total de drepturi de vot), 
a doua convocare este în data de 
12.05.2019, orele 14.00, în același loc. 
Administrator unic AL S.C. VIGOTEX 
S.A. ing. Bojan Adrian Vasile Ciprian.

CONVOCARE LA ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR DE LA C.N. 
AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. pen-
tru data de 09.05.2019, ora 12.00 
Consiliul de Administrație al C. N. 
Aeroporturi București S.A. (CNAB) 
cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea 
Bucureștilor nr. 224E, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. 
J23/401/05.02.2010, C.U.I. 26490194, 
atribut fiscal RO, în temeiul preve-
derilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 
a societăților, cu modificările și com-
pletările ulterioare, precum și ale art. 
15 alin. (1) - (9) din Actul constitutiv al 
CNAB, prevăzut în anexa la Hotărârea 
Guvernului nr.1208/2009 privind 
înființarea Companiei Naționale 
„Aeroporturi București” - S.A. prin fuzi-
unea Companiei Naționale „Aeroportul 
Internațional Henri Coandă - București” 
- S.A. cu Societatea Națională 
„Aeroportul Internațional București 
Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A., con-
voacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor în data de 09.05.2019, 
ora 12.00, la sediul Ministerului 
Transporturilor din București, Blvd. 

Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Avizarea 
Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
al CNAB pe anul 2019 și a estimări-
lor pentru anii 2020-2021, în baza 
Raportului SBARF nr.17/27.03.2019 
privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli 
pe anul 2019 și estimările pentru anii 
2020, 2021, modificat prin Raportul 
SBARF nr. 21/29.03.2019 referitor la 
redistribuirea cheltuielilor de investiții 
în cadrul Proiectului BVC 2019 al CNAB 
și Raportul SBARF nr. 22/01.04.2019 
privind necesitatea includerii în buge-
tul de venituri și cheltuieli pentru anul 
2019 a sumelor ce reprezintă plata 
despăgubirilor aferente imobilelor 
proprietate privată care constituie 
coridorul de expropriere a lucrării de 
utilitate publică „Programul strategic 
de dezvoltare a infrastructurii aero-
portuare la Aeroportul Internațional 
Henri Coandă - București” precum și 
a surselor de finanțare sub formă de 
alocații de la buget. 2. Împuternicirea 
Directorului General al CNAB să efectu-
eze demersurile necesare și legale pen-
tru înregistrarea și publicarea hotărârii 
Adunării Generale a Acționarilor, afe-
rentă ședinței, în Monitorul Oficial al 
României. Persoana împuternicită va 
putea delega altor persoane mandatul 
cu privire la îndeplinirea formalităților 
menționate mai sus. În cazul în care 
adunarea nu întrunește cvorumul 
prevăzut de Actul Constitutiv al 
Societății, o a doua Adunare Generală 
Ordinară a Acționarilor va avea loc 
la sediul Ministerului Transporturilor 
din București, Blvd. Dinicu Golescu, 
nr. 38, sector 1, în data de 10.05.2019, 
ora 12.00, cu aceeași ordine de zi și cu 
respectarea condițiilor prevăzute în 

participații Gazproiect S.A. Brașov. 
Societatea ARMAX GAZ SA deține un 
procent de 75,64% din capitalul social 
al Gazproiect S.A. Brașov, reprezen-
tând 1.556 acțiuni -Preț de pornire la 
licitație 2.185.490 lei.Prețul nu include 
TVA, se va aplica cota TVA în vigoare la 
momentul vânzării.Pentru imobilizări-
le financiare prezentate anterior lici-
taţia va avea loc în data de 16.04.2019, 
ora 12:00, la sediul debitoarei din 
Medias, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, 
Județ Sibiu. În cazul nevalorificării, lici-
taţia se va relua în data de 23.04.2019 
la acelaşi preţ, locaţie şi oră.Garanţia 
de participare este de 10% din preţul 
de pornire fără TVA.Garanția nu este 
purtătoare de TVA.Condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească ofertanţii 
pentru participarea la licitaţie se regă-
sesc în Caietul de sarcini aferent pro-
cedurii de valorificare. Achizitionarea 
Caietului de sarcini este obligatorie 
pentru participarea la licitație. Preţul 
Caietului de sarcini este de 1.000 Lei 
plus TVA.Documentaţia de înscriere 
la licitaţie va trebui depusă cel târziu 
cu 24 de ore înainte de ora licitaţiei, la 
sediul administratorului judiciar sau 
electronic pe adresa de email andrei.
besoiu@citr.ro, constantin.enache@
citr.ro sau brasov@citr.ro, urmând ca 
originalele documentelor transmise 
să fie prezentate înainte de începerea 
licitaţiei.Cei interesaţi pot obţine date 
suplimentare şi informaţii pe platfor-
ma de vânzări a administratorului judi-
ciar sales.citr.ro –cod anunț CIT11106, 
la telefon 0737.888.997 sau la adresa 
de e-mail andrei.besoiu@citr.ro.

CITR FILIALA CLUJ SPRL, cu sediul în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 
48, et. 3, jud. Cluj, înmatriculată la 
Registrul Societăţilor Profesionale 
al U.N.P.I.R. sub nr. 0760, având cod 
de identificare fiscală 33154723, de-
semnată lichidator judiciar al ECO-
ENERG-LEMN SA („în faliment”, „in 
bankruptcy”, „en faillite”), cu sediul 
în Comuna Câmpulung la Tisa, Nr. 631, 
Județ Maramureş, înregistrată la ORC 
Maramureș sub nr. J24/2162/2008, 
având CUI 21939471, prin Încheierea 
civilă nr. 2419/2017 din data de 
04.10.2017, pronunțată în Dosarul 
nr. 3347/100/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Maramureș, Secţia a II-a 
civilă de contencios administrativ şi 
fiscal, in conformitate cu hotărârea AC 
din 22.03.2019 și a prevederilor Legii nr. 
85/2014, organizează licitaţie publică 
cu strigare, pentru valorificarea urmă-
torului activ: Activul funcţional Fabrică 
pentru producţia micro-bricheţilor 
din lemn, situat în Com. Campulung 
la Tisa, nr. 631, județul Maramureș. 
Activul este compus din teren intravi-
lan în suprafată totală de 36.339 mp 
înscris în CF 50075 Campulung la Tisa, 
nr. Cad. 50075 –C1/C2/C3/C4/C5/C6 şi 
cotă de 1/2 din 246 mp drum de acces, 
CF 50004, nr. Cad 50004, constructiile 
aferente si conforme cu CF 50075 si 
utilaje/echipamente/instalaţii spe-
cifice domeniului de activitate: linie 
micropeleţi, echipamente, piese de 
schimb, obiecte de inventar, materii 
prime, birotice, IT etc.). Pretul total 
de pornire este de 1.000.000 euro 
fără TVA. Se va aplica cota de TVA 

valabilă la data vânzării. Licitaţia va 
avea loc în data de 12.04.2019, ora 10, 
la următoarea adresă: Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3. În ca-
zul nevalorificării, licitația se repetă în 
data de 19.04.2019, în aceleaşi condiţii, 
locație și oră. Caietele de sarcini pot fi 
achiziţionate la următoarea adresă: 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 
48, et. 3, iar documentaţia de înscriere 
la licitaţie va trebui depusă cel târziu 
cu 24 de ore înaintea datei și orei de 
desfășurare a licitaţiei. Cei interesaţi 
pot obţine date suplimentare şi in-
formaţii la telefon 0737.330.213 și pe 
site-ul http://sales.citr.ro/, cod produs 
59162. (589)

GARDA DE COASTĂ, cu sediul în Aleea 
Zmeurei, nr. 3, organizează în data de 
25.04.2019, ora 9.00, vânzarea prin 
licitație publică cu strigare, în vederea 
valorificării a unui autoturism Dacia 
1304R., dacă nu se întrunesc condițiile 
de ținere a licitației, acestea se vor re-
peta pe data de 10.05.2019, ora 9.00, 
cu reluare pe data de 15.05.2019, ora 
9.00. Caietul de sarcini poate fi pro-
curat gratuit, începând cu data de 
05.04.2019 între orele 09.00-13.00, de 
la sediul Gărzii de Coastă. (592)

In temeiul art. 250 alin.(1) din Legea 
nr. 207/2003 privind Codul de proce-
dura fiscala, cu modificarile si com-
pletarile ulterioare, vă facem cunoscut 
că în ziua de 07 luna mai, anul 2019, 
ora 12, in localitatea BUCURESTI, str. 
LUCRETIU PATRASCANU, nr. 10 se vor 
vinde la licitatie urmatoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului S.C. 
AGROINDCOM CHITILA SA, cu ultimul 
domiciliu fiscal în oras Otopeni, Sos. 
Odaii, nr. 22, Jud. Ilfov, cod de identi-
ficare fiscala 10532340: - Teren intra-
vilan in suprafata de 7.265 mp, teren 
neimprejmuit, situat in oras Otopeni, 
str. Odaii, nr. 22, judet Ilfov inscris in 
CF. 112953, NR. CADASTRAL 112953, 
Tarla 33 Parcela 367, preţ de evalua-
re/de pornire al licitaţiei 1.125.420 lei 
(exclusiv TVA), grevate de următoa-
rele drepturi reale şi privilegii, după 
caz; CREDITORI/ SARCINI: Agentia 
Domeniilor Statului prin Administratia 
Judeteana a Finanatelor Publice Ilfov 
– Serviciul Colectare si Executare 
Silita Persoane Juridice -Proces Verbal 
de sechestru pentru bunuri imobile 
nr. 11/26.01.2009. -Proces Verbal de 
sechestru pentru bunuri imobile nr. 
4287229/08.05.2017 Primaria Oras 
Otopeni – Compartimentul Impozite 
si Taxe Locale -Proces Verbal de se-
chestru pentru bunuri imobile nr. 
7830/07.05.2015. În conformitate cu 
prevederile titlului VII din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, ope-
raţiunea este taxabilă (cota de TVA 
19%) scutită/neimpozabilă. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesaţi în cumpărarea bunurilor 
sunt invitaţi să se prezinte la termenul 
de vânzare la locul fixat în acest scop şi 
până la acel termen să prezinte oferte 
de cumpărare. Pentru participarea la 
licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin 

o zi înainte de data licitaţiei, respectiv 
pana in ziua de 06.05.2019, următoa-
rele documente: a) oferta de cumpă-
rare; b) dovada plăţii taxei de parti-
cipare sau a constituirii garanţiei sub 
forma scrisorii de garanţie, reprezen-
tând 10% din preţul de pornire a licita-
ţiei. Plata taxei se va efectua în contul 
IBAN RO10TREZ4215067XXX002833, 
beneficiar Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Ilfov, cod de iden-
tificare fiscală 4192871, deschis la 
Trezoreria Operativa Ilfov; c) împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; d) pentru persoanele juridice 
române, copie de pe certificatul unic 
de înregistrare eliberat de oficiul regis-
trului comerţului; e) pentru persoane-
le juridice străine, actul de înmatricu-
lare tradus în limba română; f) pentru 
persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; g) pentru persoa-
nele fizice străine, copie de pe actul de 
identitate/paşaport; h) declaraţia pe 
proprie răspundere a ofertantului prin 
care certifică faptul că nu este persoa-
nă interpusă cu debitorul. Şedinţa de 
deschidere a ofertelor se va ţine la data 
de 07.05.2019, ora 12, la sediul A.J.F.P. a 
judetului Ilfov, str. Lucretiu Patrascanu 
nr.10, sector 3, Bucuresti. Oferta de 
cumpărare poate fi depusa direct la 
Registratura Administratiei Judetene a 
Finantelor Publice Ilfov din Str.Lucretiu 
Patrascanu nr. 10 sau transmisa prin 
poştă. Oferta va fi depusa in plic sigilat 
cu specificatia „Licitatia pentru valori-
ficarea bunurilor imobile apartinand 
debitorului S.C. AGROINDCOM CHITILA 
SA din localitatea Otopeni, Sos. 
Odaii, nr. 22, Jud. Ilfov, cod de identi-
ficare fiscala 10532340, organizata de 
Serviciul Colectare si Executare Silita 
Persoane Juridice – Contribuabili Mici”. 
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a 
respecta prevederile legale speciale, 
cum ar fi obligaţiile de mediu, obli-
gaţiile de conservare a patrimoniului 
naţional sau altele asemenea, respec-
tiv: .............................. Alte informaţii de 
interes pentru cumpărător, după caz: .
.................................. Pentru informaţii 
suplimentare vă puteţi adresa la se-
diul nostru sau la numărul de telefon 
021.340.16.00, interior 407. Data afişă-
rii: 08.04.2019 (588)

În temeiul prevederilor art. 250 alin. 
(2) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, vă 
facem cunoscut că în ziua de 18, luna 
aprilie, anul 2019, ora 12, în localitatea 
Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 
10, se vor vinde la licitaţie următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitoru-
lui S.C. TRESOLI EXPERT SRL, cu ulti-
mul domiciliu fiscal în Com. Tunari, Sat 
Dimieni, Sos. Tunari- Balotesti, Nr.76, 
Jud. Ilfov, cod de identificare fiscala: 
34079352, licitatia a I-a: - Pretul de 
pornire al licitatiei pentru Autoutilitara 
Fiat Doblo este de 13.300 (la care se 
adauga TVA); Denumirea bunului mo-
bil, descriere sumara; Drepturi reale 
si previlegiile care greveaza bunurile, 
daca este cazul; Pretul de evaluare sau 
de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei); 
Cota TVA. Autoutilitara Fiat Doblo, nr. 

ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. 
Domnească, nr. 54, tel: 0236.307.718 / fax: 0236/461.460, email: contract.teren@primariagalati.ro; 
2. Primăria Municipiului Galați organizează în data de 16.04.2019, licitație publică, cu strigare, 
pentru vânzarea unui imobil, teren + construcție, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat 
în B-dul. Siderurgiștilor, nr. 45E; 3. Imobilul este compus din: teren intravilan, în suprafață de 2993 
mp, construcție cu destinația de hală reparații autobuze, cu o suprafață construită la sol de 1925 mp 
și o suprafață construită desfășurată de 2376 mp; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi 
venituri la bugetul local al Municipiului Galați, dar și asigurarea unui cadru urbanistic modern; 5. 
Informații privind documentația de participare: 5.1. Documentațía de participare se poate solicita 
și obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul închirieri, concesiuni și vânzări terenuri; 
5.2. Prețul Caietului de sarcini este de 100 de lei; 5.3. Data limită pentru solicitarea de 
clarificări cu privire la procedura licitației este de 12.04.2019; 6. Pentru participarea la licitație, 
persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în conformitate cu 
documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere a plicurilor: 15.04.2019, ora 13.00; 6.2. 
Adresa la care trebuiesc depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, 
Birou registratură; 6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar; 7. Data, ora și locul în 
care se va desfășura ședința publică de licitație: 16.04.2019, ora 10:00, Primăria Municipiului 
Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, email a instituției competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, 
nr. 153, jud. Galați, tel.: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9. Persoană de 
contact: Negru Mirela Stela, tel.: 0236/307.718.

ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. 
Domnească, nr. 54, tel: 0236.307.718 / fax: 0236/461.460, email: contract.teren@primariagalati.ro; 
2. Primăria Municipiului Galați organizează în data de 17.04.2019, licitație publică, cu strigare, 
pentru vânzarea unui imobil, teren, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în B-dul. 
Siderurgiștilor, nr. 45K; 3. Imobilul este compus din: teren intravilan, în suprafață de 3808 mp; 4. 
Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al Municipiului Galați, dar și 
asigurarea unui cadru urbanistic modern; 5. Informații privind documentația de participare: 5.1. 
Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, 
Serviciul închirieri, concesiuni și vânzări terenuri; 5.2. Prețul Caietului de sarcini este de 100 de 
lei; 5.3. Data limită pentru solicitarea de clarificări cu privire la procedura licitației este de 
12.04.2019; 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu 
documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de 
depunere a plicurilor: 15.04.2019, ora 13.00; 6.2. Adresa la care trebuiesc depuse plicurile: 
Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Birou registratură; 6.3. Plicurile se vor 
depune într-un singur exemplar; 7. Data, ora și locul în care se va desfășura ședința publică de 
licitație: 17.04.2019, ora 10:00, Primăria Municipiului Galaţi; 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax, email a instituției competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galați, tel.: 0236/412130, 
email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9. Persoană de contact: Negru Mirela Stela, tel.: 
0236/307.718.

Compania Municipală Imobiliara București S.A.
În baza:
- Norma internă privind achiziționarea sau închirierea de imobile de către Compania 
Municipală Imobiliara București. 
   
Compania Municipală Imobiliara București S.A., cu sediul în București, str. Aristide 
Demetriade, nr. 2, et. 3, biroul nr. 1, sector 1, organizează procedura privind 
„Achiziționarea unui imobil (teren)” după cum urmează:

Modul de obținere a 
documentației: pe 
site-ul www.cmibsa.ro, 
la rubrica anunțuri, 
unde se găsesc 
postate documentele;

Perioada de 
valabilitate a ofertei: 
90 de zile de la data 
depunerii (cu posibili-
tate de prelungire).

DATA LIMITĂ PENTRU 
PRIMIREA OFERTEI: 
   

15.04.2019, ora: 15:00;
   

ADRESA LA CARE SE 
TRANSMIT OFERTELE:
    

Compania Municipală 
Imobiliara București S.A., cu 
sediul secundar în B-dul 
Regina Elisabeta nr. 28, Corp 
A, et. 1, biroul nr. 12, sector 5;
   

DATA, ORA ȘI LOCUL 
DESCHIDERII OFERTEI: 
   

15.04.2019, ora 16:00, 
Compania Municipală 
Imobiliara București S.A., cu 
sediul secundar în B-dul 
Regina Elisabeta, nr. 28, Corp 
A, et. 1, biroul nr. 12, sector 5.

„ACHIZIȚIONAREA UNUI IMOBIL (TEREN)”

Achiziționarea unui 
imobil (teren) în vederea 
demarării de urgență a 
unui proiect rezidențial 
de locuințe.

Valoarea estimată a 
achiziției: 
32.000.000 lei FĂRĂ TVA

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA TG. MUREȘ
Cu sediul în Tg. Mureș str. Salcâmilor, nr. 23

Organizează în zilele de marți, ora 11,00 la sediul Sucursalei Tg. Mureș, 
licitație publică cu strigare pentru vânzare de materiale uzate recuperate în 
urma lucrărilor de reparații, MF casate.

Pentru bunurile neadjudecate, licitația se va repeta și în următoarele săptămâni.
Plicul conținând documentele de capabilitate (cererea de participare, oferta 

de cumpărare, chitanțele reprezentând taxa de licitație și garanția de participare 
la licitație, copie după C.I. pentru persoane fizice, copie după Certificatul de 
înregistrare al ofertantului pentru persoanele juridice, împuternicire, declarație 
de confidențialitate, etc.) se va înregistra la registratura unității cu cel puțin o oră 
înainte de începerea licitației.

Ofertanții vor prezenta: chitanța sau ordinul de plată reprezentând 
contravaloarea taxei de licitație de 10 lei cu TVA și chitanța sau ordinul de plată 
reprezentând contravaloarea achitării garanției de participare de 10 % din 
valoarea bunului licitat, vizate de bancă în copie și original, contul bancar în care 
se va restitui garanția de participare la licitație pentru bunurile neadjudecate.

Lista cu materialele scoase la licitație, cantitățile, prețurile de pornire a 
licitației, locul unde sunt depozitate și unde pot fi vizualizate materialele, precum 
și condițiile de participare la licitație sunt afișate la sediul Sucursalei Tg. Mureș 
și la sediile gestiunilor, secțiilor din cadrul Sucursalei Tg. Mureș, precum și pe 
site-ul ROMGAZ la adresa www.romgaz.ro, Informatii publice, Licitatii vanzare.

  

Informații suplimentare la telefon - 0374/402032 - Serviciul Mecano Energetic.
              Fax - 0265/306340 - Sucursala Tg. Mureș.

Continuare în pag. 18
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ASOCIAŢIA COPYRO -Societate 
de Gestiune Colectivă a Dreptu-
rilor de Autor cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Paleologu nr. 5A, et. 
3, ap. 3, Sector 2, CIF 2787628 
anunţă convocarea Adunării 
Generale Extraordinare a CO-
PYRO - Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor 
pentru data de 6 mai 2019, ora 
11.00, la sediul său din Bucureşti, 
Str. Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 
3, Sector 2. În situaţia în care nu 
se realizează cvorumul necesar, 
conform Statutului, Adunarea 
Generală Extraordinară se re-
convoacă pentru data de 7 mai 
2019, ora 11.00, la sediul său din 
Bucureşti, Str. Paleologu nr. 5A, 
et. 3, ap. 3, Sector 2, cu aceeaşi 
ordine de zi. Ordinea de zi: Pre-
zentarea şi aprobarea ordinei 

de zi; Prezentarea, discutarea 
şi aprobarea unor chestiuni 
privind modificările aduse Sta-
tutului COPYRO avizate de către 
ORDA şi a atribuţiilor organelor 
de conducere ce vor fi executate 
pe perioada mandatului; Infor-
mări, discuţii. Diverse. 

ANGAJĂM MUNCITORI PEN-
TRU MANIPULARE MARFĂ. 
PREFERABIL BĂRBAŢI. ZONA 
MILITARI, BUCUREÆTI. SALARIU 
AVANTAJOS! RELAŢII LA TELE-
FON 0728290630.
PRODUCĂTOR de încălœăminte 
angajează urgent croitor manu-
al. 0764.407.684.
GRĂDINIŢĂ particulară zona 
Panduri, angajează educa-
toare şi îngrijitoare copii. 
0722.205.243, 0744.606.010.

FIRMĂ PARTENER AMAZON 
ANGAJĂM ŞOFER cat. B pt. cu-
rierat Anglia şi Scoţia. Plecare 
imediată. Relaţii la telefon: 
0739.615.651. 
SC CAMUSAT ROM TELECOMU-
NICAŢII SRL angajează manager 
relaţia cu furnizorii. CV-utile se 
transmit la: cneagu@camusat.
com. Relatii la: +40745809210.
INSTITUTUL Naţional de Cer-
cetare-Dezvoltare în Silvicul-
tură MARIN DRĂCEA în con-
formitate cu prevederile Legii 
nr.319/2003, HG nr.318/2015 şi 
Legii nr. 53/2003, organizează 
în data de 22.04.2019 orele 
10:00 concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de Economist 
în management în cadrul Se-
cretariatului Ştiinţific şi un post 
vacant de Specialist Marketing 
în cadrul Biroului relaţii inter-

naţionale, marketing şi editura 
silvică -centrala INCDS Marin 
Drăcea. Relatii suplimentare 
pe site-ul INCDS Marin Dracea: 
www.icas.ro

MAŞINI SPĂLAT deplasare/ 
constatare gratuită, REPA-
RAŢII urgente, GARANŢIE. 
0761.290.233, 0729.374.669.
ACOPERIŞURI, montăm/ repa-
răm ţiglă metalică Bilka, dulghe-
rie, mansardări, preţuri promo. 
0728.560.002.
DOAMNA ofer masaj relaxare 
zona Sos Pantelimon, Cimiti-
rul Armenesc 0726.566.223, 
0727.091.100.
ACOPERIŞURI de orice tip, man-
sardări, jgheaburi, burlane, re-
paraţii urgente. 0720.944.859
DOAMNĂ ofer MASAJ DE 

RELAXARE, Universitate. 
0768.037.948. 
OFER masaj de relaxare. 
0728.006.382.

PRIMĂRIA SECTORUL 5 AL MU-
NICIPIULUI BUCUREŞTI, având 
sediul în Bucureşti, Str. Fabrica 
de Chibrituri nr. 9-11 Bucureşti, 
sector 5, titular al planului/ 
programului “P.U.Z. TRAMA 
STRADALA SI INCHIDERE INEL 
MEDIAN -ZONA SUD -municipiul 
Bucuresti- Etapa I- Tronsonul B-
dul Ghencea/ Str. Brasov- Şos. 
Alexandriei”, din localitatea Bu-
cureşti, sector 5, B-dul Ghencea/ 
Str. Brasov -Şos. Alexandriei, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere 
a avizului de mediu pentru Planul 
menţionat şi declanşarea etapei 

de încadrare. Prima versiune 
a planului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti din Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (în spatele ben-
zinăriei Lukoil), sector 6, de luni 
până vineri între orele 9-12. Ob-
servaţii/ comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M., 
în termen de 15 zile de la data pu-
blicării anunţului.
SC DIP&GIP SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Construi-
re centru comercial, gospodărire 
apă, împrejmuire teren, amenaja-
re parcare, amenajare acces şi 
amplasare mijloace de publicita-
te” propus a fi amplasat în muni-
cipiul Braşov, Bdul Griviţei nr. 2 E, 
judeţul Braşov. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Brasov, str. Politehnicii 
nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 
8:00-16:30 şi în ziua de vineri, între 
orele 8:00-14:00. Observaţiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Braşov. 

PLĂTESC imediat tablouri, sta-
tuete, argintărie, porţelanuri, 
icoane, mobilier, ceasuri, biju-
terii vechi. 0722.405.201.
TABLOURI, ceasuri, icoane, 
statuete, argintării, bijuterii, 
monezi, decoraţii militare. Plata 
pe loc. Deplasare la domiciliu. 
021.335.71.82, 0766.616.434.

CUMPĂR auto program rabla 
Bucureşti/Ilfov. Ofer 1000 lei. 
0744.632.301.

ANUNȚURI

1. CFR Cluj 3 3 0 0 5-1 36p
2. FCSB 3 2 0 1 6-4 31p
3. CS U Craiova 3 2 0 1 5-3 29p
4. Viitorul 3 1 1 1 2-2 23p
5. Astra Giurgiu 3 0 0 3 0-4 21p
6. Sepsi OSK 3 0 1 2 1-4 20p

1. Gaz Metan 3 3 0 0 6-2 25p
2. Dinamo 3 2 0 1 5-2 22p
3. FC Voluntari 3 3 0 0 6-2 20p
4. CSM Poli Iași 3 1 0 2 3-5 20p
5. FC Botoșani 3 0 1 2 2-4 19p
6. Hermannstadt 3 0 1 2 2-6 17p
7. Dunărea Călărași 3 1 0 2 3-5 15p
8. Chiajna 3 0 2 1 3-4 11p

CS U Craiova - CFR Cluj
(mâine, ora 20.30, Digi, telekom, look)

Astra Giurgiu - Viitorul
(luni, ora 18.30, Digi, telekom, look)

FCSB - Sepsi OSK
(luni, ora 21.00, Digi, telekom, look)

Dinamo - Chiajna
disputat după închiderea ediție

Călărași - FC Voluntari
(astăzi, 14.30, Digi, telekom, look)

Hermannstadt - CSM Poli Iași
(astăzi, ora 17.00, Digi, telekom, look)

Gaz Metan - FC Botoșani
(mâine, ora 17.30, Digi, telekom, look)

Clasament PLAY-OUT

Clasament PLAY-OFF

Play-off, ETAPA A IV-A

Play-out, ETAPA A IV-A

Oaspeți în avantaj
fotBal. Viitorul a câștigat, joi, cu 2-1 pe 
terenul Craiovei, în turul semifinalelor Cu-
pei României. Miercuri, Astra Giurgiu s-a 
impus cu 3-1 pe terenul lui CFR Cluj. Retu-
rurile se vor disputa pe 24 și 25 aprilie.

Marius Copil, locul 80 ATP, umilit  
de un jucător clasat pe locul 546 ATP

Marius Copil 
are 15 victorii și 
8 eșecuri în 
Cupa Davis 
pentru România

Daniel Conțescu  ●

În confruntarea din pri-
mul tur al Grupei a II, 
Zona Europa/Africa, de la 
Piatra Neamț, Marius Co-
pil, cel mai bine clasat ju-
cător român, 80 ATP, a 
deschis ziua de ieri cu una 
dintre cele mai mari rușini 
din istoria sportului trico-
lor, pierzând inexplicabil 
la Benjamin Lock, locul 
546 ATP. Șovăielnic în 
schimburi din spatele te-
renului, lipsit de soluții la 
primire, fără serviciul de-
vastator de odinioară și cu 
urcări eșuate la fileu, ară-
deanul a cedat într-o oră 
și 44 de minute de joc, 

scor 4-6, 5-7. Adversarul, 
Lock, profesionist din 
2016, 26 de ani, nu joacă 
în circuitul ATP, ci în cel 
inferior, ITF. La nici un 
turneu n-a trecut de turul 

doi. Are 10 meciuri dispu-
tate la simplu: scorul vic-
torii - înfrângeri fiind 6-3. 
Onoarea României a fost 
salvată de Dragoș Dima 
(327 ATP), care l-a învins 
tot ieri cu 6-3, 6-3 pe Ta-
kanyi Garanganga (449 
ATP). Azi vor avea loc me-
ciul de dublu și alte două 
jocuri de simplu. l

România își continuă prăbușirea în tenisul mon-
dial masculin. aflată pe locul 42 în lume, echipa 
tricoloră de Cupa Davis a pierdut prima partidă a 
disputei de două zile cu Zimbabwe, locul 61 mondial.

De-a lungul timpului, România a suferit și alte umilințe 
în fața unor adversari mult mai slabi cotați. Mai jos, doar 
câteva exemple:

� România - Lituania 0-3 (prel. CM 2010)
� Echipa feminină de gimnastică a ratat calificarea 

la JO 2016
� Germania - România 41-38 (Rugby Europe Cham-

pionship 2017)
� Dudelange - CFR Cluj 2-0 și 3-2 (prel. Liga Europa 

2018)

Alte rușini istorice ale 
sportului românesc

Rușinos!


