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OFERTE SERVICIU
l Angajam muncitori necalificati 
pentru lucru in productie industrie 
usoara in zona Militari/Ciorogarla. 
Salariu Motivant! Program de lucru 
in 2 schimburi. 0745989709.

l Unitatea Militară 01871 Deve-
selu, cu sediul în localitatea Deve-
selu, strada Nicolae Bălcescu, nr.17, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante, 
conform HG nr.286/23.03.2011: 
-muncitor calificat III (bucătar): 1 
post; -muncitor calificat I (bucătar): 
1 post. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
26.04.2018, ora 10.00; -proba prac-
tică în data de 04.05.2018, ora 10.00; 
-interviul în data de 10.05.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -cel 
puţin absolvent al învăţământului 
general obligatoriu, conform Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -să deţină cel puţin un certi-
f i c a t / a t e s t a t  d e  c a l i f i c a r e 
profesională în meseria de bucătar; 
-minim 3 ani vechime în speciali-
tatea de bucătar pentru postul de 
muncitor calificat III (bucătar); 
-minim 9 ani vechime în speciali-
tatea de bucătar pentru postul de 
muncitor calificat I (bucătar). 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
UM 01871 Deveselu. Relaţii supli-
mentare la sediul UM 01871 Deve-
selu, persoană de contact: plutonier 
adjutant principal Lupu Constantin, 
telefon: 0249.515.736.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în B-dul Republicii, nr. 40, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcției contractuale 
vacante, de muncitor calificat I în 
c a d r u l  C o m p a r t i m e n t u l u i 
Tehnic-Edilitar, Întreținere căi 
rutiere –Direcția pentru Adminis-
trarea domeniului public şi privat, 
cu studii gimnaziale. Condițiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării fincției 
contractuale sunt: -absolvenți de 
studii gimnaziale; -să fie absolvenţi 
de cursuri /programe de calificare /
perfecţionare /specializare: sudor, 
specializare certificată prin diplomă 
/atestat/ certificat absolvire sau alt 
document emis de o instituţie acre-
ditată; -să dețină permis de condu-
cere categoriile C şi  CE cu 
experiență de cel puțin 9 ani. 
Data-limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs -17  
aprilie 2018, ora 16.00. Tipul 
probelor de concurs, locul, data şi 
ora desfăşurării acestora: a) selecţia 
dosarelor de înscriere –19 aprilie 
2018; b) proba scrisă şi probă prac-
tică –26 aprilie 2018, ora 09,00 la 
sediul organizatorului; c) interviul 
-la cel mult 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise. Informații 

suplimentare se pot obține la Servi-
ciul Resurse umane -telefon 
0242.515.770, persoană de contact 
Postelnicu Larisa.

l În data de 26-04-2018, ora 9 va 
avea loc la sediul Primăriei or. 
Mărăşeşti, jud. Vrancea, Concursul 
privind ocuparea a două posturi 
vacante,  personal contractual, pe 
perioadă nedeterminată: muncitor 
calificat, tr.IV, în cadrul SPAAGISV; 
şi inspector, gr. debutant în Biroul 
buget, financiar-contabil. Condiţii 
de participare:  -Generale- conform 
art. 3 din HG 286/2011 modificată şi 
completată; -Specifice: 1. muncitor 
calificat, tr.IV, în S.P.A.A.G.I.S.V.- 
diplomă absolvire minim studii 
gimnaziale; diplomă de calificare 
într-o meserie. Vechime în muncă 3 
ani şi 6 luni. 2. inspector, gr. debu-
tant în Biroul buget, financiar-con-
tabil- studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, având specia-
lizarea în contabilitate sau finanţe. 
În perioada 03-18/04.2018, la sediul 
Primăriei se depun dosarele de 
participare, cu documentele prevă-
zute în HG 286/2011. Etapele 
concursului: 1. Selecţia dosarelor: 
19-20/04/2018; 2. Proba scrisă: 
26-04-2018, ora 9; 3. Interviul- data 
va fi anunţată ulterior. Bibliografia 
va fi afişată pe site-ul şi tabela de 
afişaj ale instituţiei. Relaţii la sediul 
Primăriei or. Mărăşeşti şi telefon 
0237260550.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi ale 
art.14 alin.(2) din O.U.G. nr. 90/2017 
privind unele măsuri fiscal- buge-
tare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, Institutul de Stat 
pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor anunţă scoaterea la 
concurs în data de 26 aprilie 2018, 
ora 10.00- proba scrisă şi interviul- 
care se va stabili ulterior de către 
comisie, conform prevederilor 
legale, după perioada contestaţiilor, 
a unui post aferent funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacante de referent 
IA în cadrul Compartimentului 
financiar- contabilitate. Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului 
pentru funcţia menţionată mai sus: 
-Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat în domeniul economic; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare  ocupări i  postului : 
minimum 9 ani. Concursul va avea 
loc la sediul Institutului de Stat 
pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61, 
Sector 1, Bucureşti, în data de 26 
aprilie 2018, ora 10.00- proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, respectiv 
în perioada 02.04.2018- 17.04.2018 
la secretarul comisiei de concurs, 
doamna Chiru Roxana- Andreea- 
consilier. Bibliografia, condiţiile 
generale şi specifice de participare 
precum şi actele solicitate candida-
ţilor la înscriere vor fi publicate pe 
site-ul I.S.T.I.S. şi afişate la sediul 
I.S.T.I.S.

Informaţii suplimentare se pot 
obţine la nr. de tel.: 021/3184380.

l Conform Memorandum nr. 
22870/19.12.2017, privind ocuparea 
unor posturi vacante sau temporar 
vacante din cadrul Ministerului 
Educației Naționale şi din cadrul 
unor unități/ instituții subordonate 
acestuia, Institutul Limbii Române 
(ILR) cu sediul declarat în str. 
Caransebeş nr.1, etaj 7, sector 1, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
pe durată nedeterminată, jumătate 
de normă (4 ore) de consilier I, 
studii superioare, funcţie de execuţie 
contractuală, în cadrul Biroului 
financiar- contabil. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare de lungă 
durată finalizate cu diplomă de 
licenţă în domeniul ştiinţelor econo-
mice; -cunoaşterea programelor 
contabile; -vechime în domeniul 
contabilității de minim 5 ani. 
Concursul se va desfăşura: -selecție 
dosare în data de 25.04.2018, la 
sediul ILR; -proba scrisă în data de 
30.04.2018 ora 09.00, la sediul ILR; 
-interviu în data de 04.05.2018, ora 
09.00, la sediul ILR. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până 
pe data de 24.04.2018, ora 12.00. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul 
ILR şi pe site-ul institutului la 
adresa www.ilr.ro. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul ILR 
sau la telefon 021/3110631.

l Orasul Novaci – Primaria, orga-
nizeaza concurs de ocupare  a 1 
(una) functie vacanta de executie de 
muncitor calificat II din cadrul 
Serviciul Gospodarire Comunala, 
Spatii verzi si Administrativ. 
Concursul consta intr-o proba scrisa 
si o proba interviu, organizat in data 
de 03.05.2018,ora 10:00, respectiv 
07.05.2018, ora 10:00 la sediul 
Primariei orasului Novaci. Data 
limita de inscriere la concurs este 
17.04.2018,ora 16:00 la Comparti-
mentul Resurse Umane,  relatii 
suplimentare se pot obtine la  tele-
fonul 0253/466221. Candidatii 
trebuie sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele: Conditii generale 
stabilite conform art.3 din HG 
nr.286/2011 si anume: -are cetatenia 
romana, cetatenie a altor state 
member ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinand Spatiului 
Economic European si domiciliul in 
Romania; -cunoaste limba romana, 
scris si vorbit; -are varsta minima 
reglementata de prevederile legale; 
-are capacitate deplina de exercitiu; 
-are o stare de sanatate corespunza-
toare postului pentru care candi-
deaza, atestata pe baza adeverintei 
medicale eliberate de medicul de 
families au de unitatile sanitare 
abilitate; -indeplineste conditiile de 
studii si, dupa caz, de vechime sau 
alte conditii specifice potrivit cerin-
telor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
savarsirea unei infractiuni contra 
umanitatii, contra statului ori contra 
autoritatii, de serviciu sau in lega-

tura cu serviciul, care impiedica 
infaptuirea justitiei, de fals ori a 
unor fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, care 
ar face-o incompatibila cu exerci-
tarea fuctiei, cu exceptia situatiei in 
care a intervenit reabilitarea. 
Conditii specifice: -Absolvent al 
liceului (cu diploma de bacalaureat); 
-Certificat de absolvire in speciali-
zarea instalator apa, canal; -Poseda 
permis de conducere categoria B; 
-Apt medical si psihologic; -Vechime 
în munca minim 5 ani.

VÂNZĂRI CASE-VILE  
l Casa cu vedere la Masivul 
Caraiman, constructie 2017 (interior 
la rosu). 140000 Euro 0722341590

CITAȚII  
l Numita Dumitrescu Gheorghita, 
cu ultimul domiciliu cunoascut in 
comuna Optasi- Magura, sat Optasi, 
judetul Olt, este citata in calitate de 
parata sa se prezinte la data de 
17.04.2018 la Judecatoria Slatina, 
judetul Olt, ora. 09.00, Sala 2, 
complet CC9 in dosarul civil nr. 
1267/311/2017, avand ca obiect 
,,divort,, in contradictoriu cu recla-
mantul  Dumitrescu Iul ian- 
Constantin, domiciliat in comuna 
Optasi -Magura, sat Optasi, judetul 
Olt.

l Se citează pârâtul Ezzati Mohsen, 
la Judecătoria Topoloveni (Argeş), 
pentru termenul din 25.04.2018, în 
proces cu Cumpănăşoiu Valentina, 
având ca obiect partaj bunuri 
comune, Dosar nr. 1091/828/2017.

l Judecătoria Chişineu Criş. Dosar 
14/210/2018. Numitul Ceban 
Serghel, cu domiciliul necunoscut, 
este citat în această instanță camera 
Sala 3, în ziua de 26.04.2018, ora 
09:00, în calitate de pârât în proces 
cu Ceban Lavinea în calitate de 
Reclamant, obiect: divorţ. În caz de 
neprezentare judecata se va face în 
lipsă.

l Se citează numiții Burduhos 
Nicolae lui Ștefan, Burduhos Saveta 
şi Burduhos Leon în calitate de 
pârâți în dosar nr. 3012/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Burduhos Elena şi Burduhos 
Dumitru, având ca obiect acțiune în 
constatare, cu termen la 24.04.2018

l Se citează numiții Morozan 
Gaftona căs. cu Vanca Iftinia, Pran-
gate Nastasia, Marcu Vasile, 
Zaharie Marcu, Ioana Nistor născ. 
Marcu şi Prangate Anastasia, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
507/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Bataş Viorica, 
Bataş Ilie, ş.a., având ca obiect 
succesiune, întăbulare, cu termen la 
22.05.2018

l Se citează Mihalca Ioan, în cali-
tate de pârât în dosarul nr. 
22/265/2016 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Sîngeorzan Raveca, 
având ca obiect succesiune, întăbu-
lare, cu termen la 17.05.2018

l Se citează numiții Terente Ionel, 
Valciu Crinela Ciliola Emilia şi 
Miron Romulus Marius Ioan, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
1038/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Andronesi 
Nastasia, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu termen la 
16.05.2018

l Se citează numiții Horea Sabina, 
Horea Dochia, Horea Grigore, 
Horea Alexandru, Horea Aurel, 
Nechiti Ana, Nechiti Mariuca, 
Nechiti Dionisie, Nechiti Ioan, 
Nechiti Ilie, Nechiti Ana, Nechiti 
Mariuca, Nechiti Dionisie, Nechiti 
Ioan, Horea Ana, Horea Vasile, 
Rognean Ana, Nechiti Maria, 
Nechiti Doniza, Horea Docea, 
Horea Ioana, Horea Aurel, Horea 
Ileana, Nechiti Viorica, Brumă 
Anchidim şi Brumă Octavian, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
2382/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Juca Dani-
el-Doru, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu termen la 
16.05.2018

l Se citează numiții Dr. Buia Ioan, 
Spa imoc  Cătă l ina  ş i  Bu ia 
Alexandru, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1888/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Nicolaie 
Ioana, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ş.a., cu termen la 
16.05.2018

l Se citează numiții Dănilă Simion 
şi soția născută Ureche Ileana, 
Ureche Tofim căs. cu Creț Maria, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
2642/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Găină Pavel, 
Găina Olimpia, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu 
termen la 16.05.2018

l Se citează numiții Mihai Bogdan 
Sebastian, Mihai Luminița Erica, 
Mihai Emil Cosmin, Mihai Despina 
Cristina, Luca Simona şi Luca 
Georgeta, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 3327/190/2017 al Judecă-
toriei Bistrița, în proces cu Rus 
Traian Tony, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu termen la 
26.04.2018

l Se citează numiții Dr. Bolfa 
Eugen, Dr. Bolfa Victor, Șpaimoc 
Cătălina, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1887/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Nicolaie 
Alin-Gabriel, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu termen la 
17.05.2018

l Se citează numitul Puica Vasile, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
3153/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Puica Angela 
Floarea, având ca obiect tăgada 
paternității, cu termen la 08.05.2018

l Se citează numiții Rebrean Iulian, 
Rus Rafila, Rus Leon, Rebrean 
Ludovica, Petraş Maria, Petraş 
Reghina, Petraş Petru, Petraş 
Ștefan, Petraş Pompei, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1125/265/2017 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
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Rebrean Vasile, având ca obiect 
succesiune, ș.a., cu termen la 
16.05.2018

l Se citează numiții Kârcu Rebeca, 
Nicolai Ana, Răzvanță Anton, 
Nicolai Maria, Joja Leonte, Georges 
Maxim, Kostan Raveca (căs. Stru-
gari), Georges Ana, Georges 
Alexandru, Sfrângeu Anton, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
2847/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Niculai Ioana 
ș.a., având ca obiect uzucapiune, 
ș.a., cu termen la 30.05.2018

l Se citează numiții Androne 
Florin, Harap Domnița căs. Sper-
mezău, Mititean Ioan lui Timofte și 
Mititean Floarea căs. Herța, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
2285/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Filip Grigore 
ș.a., având ca obiect uzucapiune, 
ș.a., cu termen la 16.05.2018

l Se citează numiții Zăgrean 
Augustin și soția Iuga Elisabeta, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
1859/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Ilovan Maria 
ș.a., având ca obiect uzucapiune, 
validitate antecontract ș.a., cu 
termen la 09.05.2018

l Se citează pârâții Jugan Login, 
Jugan Nicolae și Leuca Gheorghe în 
dosar nr. 698/265/2011 al Judecăto-
riei Năsăud  în proces cu Covaci 
Floarea având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, partaj pentru termenul 
din 24.04.2018

l Se citează numiți i  Cucu 
Alexandru și Cucu Maxim, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
1450/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Dărăban 
Anton, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ș.a., cu termen la 
30.05.2018

l Admite acţiunea civilă formulată 
de reclamanta Solcan Maria în 
contradictoriu cu pârâţii Solcan Ana 
(n. Bîgiu), Solcan Vasile-Lenuţ, 
Hrișcă Ana, ș.a. și, în consecinţă: 
Constată că, numiţii Solcan Macavei 
și Solcan Ana (n. Bîgiu) au dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra unei parcele în supra-
faţă totală de 1405m.p. (...) Constată 
că masa succesorală rămasă după 
defunctul Solcan Macavei, decedat 
la data de 22.11.2011, se compune 
din (...) Dispune partajarea judecă-
torească a acestei succesiuni și 
întregului teren în litigiu potrivit 
cotelor de proprietate dar și modului 
de folosinţă, în conformitate cu 
documentaţia tehnică întocmită de 
expert Rus G. Ioan (f.60-64), (...) 
Constată validitatea formală și 
materială a antecontractului de 
vânzare-cumpărare încheiat sub 
semnătură privată la data de 
10.10.2016, prin care pârâta Solcan 
Ana (n. Bîgiu) s-a obligat să trans-
mită reclamantei Solcan Maria 
dreptul ei de proprietate asupra 
terenului în suprafaţă de 1405mp 
(...) Obligă pe pârâta Solcan Ana (n. 
Bîgiu) să transmită reclamantei act 

apt de întăbulare, în caz contrar 
prezenta hotărâre ţine loc de act 
autentic de transmitere a proprie-
tăţii. Dispune înscrierea în CF a 
dreptului de proprietate (...) Fără 
cheltuieli de judecată. Cu drept de 
apel în termen de 30 zile de la comu-
nicare. Apelul se depune la Judecă-
toria Năsăud. Pronunţată în ședinţa 
publică din data de 31 ianuarie 
2018.

l România. Birou Individual Nota-
rial „Simescu Gheorghe”, sediul: 
Caransebeș, str.N.Bălcescu, nr.3, 
et.1, ap.2, jud. Caraș-Severin. 
L i c e n ţ ă  f u n c ţ i o n a r e 
nr.274/3371/14.08.2014, telefon: 
0255.516.417, fax: 0255.518.012, 
dosar nr.52-53/2018. Citaţie. Către 
doamna Burciu Nanci Anișoara, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în muni-
cipiul Caransebeș, strada Baba 
Novac, nr.20, judeţ Caraș-Severin. 
Prin prezenta vă rugăm să vă 
prezentaţi la biroul nostru în data de 
05 aprilie 2018, ora 10.00, în vederea 
dezbaterii succesiunii privind pe 
defuncţii Stancu Maria -CNP: 
2380109110641, fiica lui Caldaras 
Mar ia ,  născută  la  data  de 
09.01.1938, în Câlnic,  judeţ 
Caraș-Severin, decedată la data de 
08.02.2018, cu ultimul domiciliu în 
Caransebes, judeţ Caraș-Severin, și 
Stancu Ioan -CNP: 1300715110657, 
fiul lui loan și Nanci, născut la data 
de 15.07.1930, în Zorlenţu Mare, 
judeţ Caraș-Severin, decedat la data 
de 01.05.2005, cu ultimul domiciliu 
în Caransebeș, judeţ Caraș-Severin. 
Veţi aduce toate actele ce le detineţi 
în legătură cu acestă succesiune 
(testamente, extrase de carte 
funciară), certificate de stare civilă 
(naștere, căsătorie, adopţiune, deces) 
și actul de identitate. În caz de 
neprezentare la termen, dezbaterile 
vor avea loc în lipsă și se va proceda 
conform legii. Secretar. Notar 
Simescu Gheorghe.

l Numele și Prenumele Eventua-
lilor Succesibili, legali și testamen-
tari cu numele și domiciliile 
necunoscute ai defunctului Florescu 
Cristian, decedat la data de 
18.02.2018, CNP 1620409400397. Vă 
înștiinţăm că sunteţi invitat să vă 
prezentaţi la sediul SPN Tato-
mir-Suciu Cristina- Maria și Drăguţ 
Reli din București, Calea Vitan, 
nr.17A, etaj 1, sector 3, la data de 
07.05.2018, ora 14.00, în calitate de 
succesibili pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesorale 
privind pe defunctul Florescu Cris-
tian, decedat la data de 18.02.2018, 
fost cu ultim domiciliu în Mun. 
București, Bd.Dimitrie Cantemir 
n r. 1 5 ,  s e c t o r u l  4 ,  C N P 
1620409400397- dosar succesoral nr. 
14/2018. La dezbaterea succesiunii 
să vă prezentaţi toate actele ce le 
deţineţi în legătură cu aceasta succe-
siune (testament, titluri de proprie-
tate, extrase CF, actele de stare 
civilă, actul de identitate) și doi 
martori. Dumneavoastră puteţi 
alege, până la termenul fixat, între 
următoarele posibilităţi: -să dobân-
diţi calitatea de moștenitor urmând 
să daţi în acest sens o declaraţie 

autentică de acceptare a succesiunii, 
iar în cazul în care nu vă puteţi 
prezenta, veţi putea încheia o 
procură autentică prin care să 
desemnaţi o altă persoană să vă 
reprezinte la dezbaterea succesiunii; 
-să renunţaţi la moștenire printr-o 
declaraţie autentică pe care să o 
depuneţi la dosarul cauzei; -să nu vă 
prezentaţi la termen, caz în care, să 
fiţi prezumat renunţător conform 
art.1112 Cod civil. Vă aducem la 
cunoștinţă că, potrivit art.157. alin.
(1) lit. I din C.P.Civ. rep., cu modifi-
cările și completările ulterioare, prin 
afișarea citaţiei, se consideră că aveţi 
cunoștinţă de termenele ulterioare 
ce se vor fixa până la soluţionarea 
cauzei succesorale.

DIVERSE  
l Constantin Sorin și Constantin 
Roxana, având domiciliul în str.
Vigoniei, nr.4, bl.9, sc.A, ap.13, 
sector 5, mun. București, titular al 
planului/programului „Plan Urba-
nistic Zonal -Construire Locuințe 
(Ds+P+2E+M) localitatea București, 
str.Drumul Sâncraiu, nr.24-26, 
sector 5, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţi-
nere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat și 
declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului /progra-
mului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia 
Mediului București, din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (în spatele benzinăriei 
Lukoil), sector 6, de luni până joi, 
între orele 9.00-11.00. Observaţii/ 
comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul ARPMB, în termen de 
15 zile de la data publicării anun-
ţului.

l Aceasta informare este efectuata 
de Sand Hill Petroleum Romania 
S.R.L., Calea Floreasca, nr. 175, etaj 
12, spatiul B, sector 1, Bucuresti, ce 
intentioneza sa solicite de la Admi-
nistratia Bazinala de Apa Crisuri, 
aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “proiect 
foraj sonda, amenajare careu foraj si 
drum de acces la sonda 1 Sepreus”, 
propus a fi amplasat in localitatea 
Sepreus, extravilan, Judetul Arad. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie 
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii  apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de Gospodarire a Apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului sau la Expert Serv 
SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233.

l Publicare dispozitiv sentinţa 
civila 336/27.02.2018 pronunțată de 
Judecătoria Moinești: Admite 
cererea formulata de reclamanta 

Cloșcă Gabriela. Dispune punerea 
sub interdicţie a numitei Cloșcă 
Elisabeta născută la 15.06.1946, 
domiciliata in Moinești, str. Vasile 
Alecsandri A4, ap. 11, jud. Bacău 
CNP2460615045868. Numește pe 
Cloșcă Gabriela, in calitate de tutore 
al numitei Cloșcă Elisabeta.  

l Cabinetul individual de insol-
venţă Luncă Diana, administrator 
judiciar anunta că prin sentinta nr. 
12/15.03.2018 pronunţată de Tribu-
nalul  Vrancea  în  dosar  nr 
356/91/2018 s-a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei 
impotriva debitoarei S.C. OZ Clinic 
Med SRL, CUI 28185480, RC 
J39/166/2011. Cererea de creanţă se 
va depune în două exemplare la 
Tribunalul Vrancea, sub sancţiunea 
decăder i i  până  la  data  de 
25.04.2018. Termene l imită: 
02.05.2018 – afișarea tabel preli-
minar; 10.05.2018 – Termen de 
continuare procedura; Fixează data 
ședinţei adunării creditorilor la data 
de 09.05.2018, ora 10:30 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Alegerea 
comitetului creditorilor, desemnarea 
președintelui acestuia; 2. Confir-
marea administratorului judiciar și 
stabilirea remuneratiei acestuia; 3.
Avansarea de către creditori a 
sumelor de bani corespunzătoare 
derulării procedurii conform art. 
174 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insol-
venţei și de insolvenţa. Relaţii la 
C.I.I. Lunca Diana,  tel. 0745656761.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Terra Travel 
SRL desemnat prin hotararea 
nr.1880 din data de 23.03.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
11791/3/2017, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simpli-
ficata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Terra Travel SRL, cu 
sediul in București Sectorul 5, Str. 
Docolina, Nr. 33, CUI  14996016, nr. 
de ordine in registrul comertului 
J40/11196/2002. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impo-

triva Terra Travel SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului Bucu-
rești - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 11791/3/2017, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
s u p l i m e n t a r  a l  c r e a n t e l o r 
07.05.2018; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea tabe-
lului suplimentar al creantelor 
06.06.2018; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 06.07.2018.

l SC Heidelbergcement România 
SA cu sediul în București, Sector 1, 
Şos. București–Ploiești nr.1A, 
Bucharest Business Park clădirea 
C2, etaj 1-4, anunţă elaborarea 
primei versiuni a planului „PUZ - 
amenajare bazin piscicol nevidabil 
pentru pescuit sportiv și/sau lac de 
agrement prin lucrări de excavare, 
CF 305099 Extravilan Comuna 
Ghioroc, Jud. Arad” și declanșarea 
etapei de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea 
primei versiuni a planului se poate 
realiza la Prodecor Company SRL, 
localitatea Arad, Bd. V. Milea 5-7 
Sc.B Ap.21, jud.Arad, zilnic între 
orele 12.00-14.00. Comentariile și 
sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Arad, Splaiul Mureșului 
FN, în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data prezentului anunţ.

l Rujan Elena, avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, str.Uioara, 
nr.7, bl.A14, sc.B, Et.3, ap.25 titular 
al planului P.U.Z.-introducerea 
terenurilor in intravilan prin PUZ in 
vederea construirii unui ansamblu 
de locuinte individuale si functiuni 
complementare P+1+M, amena-
jarea circulatiilor si asigurarea utili-
tatilor, judet Ilfov, comuna Berceni, 
T4, P15/2/21 anunta publicul inte-
resat asupra  depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil pentru 
PUZ-construire locuinte individuale 
P+1E+M. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
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Consiliului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU-nr.15C 
din data de 07.11.2017. Observatii/
comentarii si sugestii  se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in municipiul Bucuresti, 
str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 12 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
12.04.2018.

l SC Real Estate Ver Invest SRL, 
avand domiciliul in judetul Ilfov, 
comuna Berceni, bd.1 Mai, nr.65 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-introducerea terenurilor in 
intravilan prin PUZ in vederea 
construirii unui ansamblu de locu-
inte individuale si functiuni comple-
mentare P+1+M, amenajarea 
circulatiilor si asigurarea utilitatilor, 
judet Ilfov, comuna Berceni, T16, 
P41/1/1 anunta publicul interesat  
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului Favorabil pentru 
PUZ-construire locuinte individuale 
P+1E+M. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU-nr.15C 
din data de 07.11.2017. Observatii/
comentarii si sugestii  se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 12 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
12.04.2018.

l SC Real Estate Ver Invest SRL, 
avand domiciliul in judetul Ilfov, 
comuna Berceni, bd.1 Mai, nr.65 
titular al planului P.U.Z.-lotizare cu 
functiunea zona de locuinte, comert, 
servicii, bransamente electrice, utili-
tati, imprejmuire, judet Ilfov, 
comuna Vidra, sat Cretesti, T5, 
P36/1/2/14,15 anunta publicul inte-
resat  asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil pentru 
PUZ–construire locuinte indivi-
duale, comert si servicii. Documen-
tatia a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov 
si a fost discutata in sedinta CATU- 
nr.12C din data de 19.09.2017. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel.021/212.56.93), in 
termen de 12 zile  calendaristice de 

la publicarea anuntului, incepand 
cu data de 12.04.2018.

l Ghinea Dumitru,  avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, str.
Theodor D.Speramntia, nr.135, 
bl.83, sc.2, ap.34, sector 3, titular al 
planului P.U.Z.-introducerea tere-
nurilor in intravilan prin PUZ in 
vederea construirii unui ansamblu 
de locuinte individuale si functiuni 
complementare P+1+M, amena-
jarea circulatiilor si asigurarea utili-
tatilor, judet Ilfov, comuna Berceni, 
T17, P 43/1/38,49,40,41 anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului 
Favorabil pentru PUZ-construire 
locuinte individuale P+1E+M. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov si a fost discutata in 
sedinta CATU-nr.14C din data de 
17.10.2017. Observatii/comentarii si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul 
de Urbanism in cadrul  Consiliului 
Judetean Ilfov, cu  sediul in munici-
piul Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93), in 
termen de 12 zile  calendaristice de 
la publicarea anuntului, incepand 
cu data de 12.04.2018.

l Dima Ileana, avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, sos.Pante-
limon, nr.354, bl.2, sc.8, et.4, ap.296, 
sector 1, titular al planului 
P.U.Z.-introducerea terenurilor in 
intravilan prin PUZ in vederea 
construirii unui ansamblu de locu-
inte individuale si functiuni comple-
mentare P+1+M, amenajarea 
circulatiilor si asigurarea utilitatilor, 
judet Ilfov, comuna Berceni, T11, P 
31.18,19,20 anunta publicul inte-
resat  asupra  depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil pentru 
PUZ-construire locuinte individuale 
P+1E+M. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU-nr.14C 
din data de 17.10.2017. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 12 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
02.04.2018.

l Petre Mihai, Rosca Cristian 
avand domiciliul judetul Ilfov, 
comuna Berceni, bd.1 Mai, nr.279, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 

P.U.Z.-introducerea terenurilor in 
intravilan prin PUZ in vederea 
construirii unui ansamblu de locu-
inte individuale si functiuni comple-
mentare P+1+M, amenajarea 
circulatiilor si asigurarea utilitatilor, 
judet Ilfov, comuna Berceni, T16, 
P41/2/5,6,7,10,11 anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului Favorabil 
pentru PUZ-construire locuinte 
individuale P+1E+M. Documen-
tatia a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov 
si a fost discutata in sedinta CATU-
nr.14C din data de 17.10.2017. 
Observatii/comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel.021/212.56.93), in 
termen de 15 zile  calendaristice de 
la publicarea anuntului, incepand 
cu data de 30.03.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie al SC ROMVAC Company  
SA, cu sediul în oraşul Voluntari, 
Şos. Centurii nr. 7, Judeţul Ilfov, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, la data de 
04.05.2018, la sediul societăţii, ora 
12.30. Convocarea se face conform 
Legii 31/1990 cu modificările ulteri-
oare, a Actului Constitutiv şi este 
valabilă pentru toţi acţionarii SC 
ROMVAC Company  SA Voluntari, 
înregistraţi la Registrul Acţionarilor, 
la sfârşitul zilei de 02.05.2018. Dacă 
nu sunt îndeplinite condiţiile legale 
şi statutare pentru desfăşurarea 
Adunării Generale, a doua convo-
care este în acelaşi loc, aceeaşi oră, 
aceeaşi ordine de zi, în data de 
18.05.2018. Ordinea de zi, este 
următoarea: 1. Aprobarea Rapor-
tului Administratorilor pentru acti-
vitatea desfăşurată în anul 2017. 2. 
Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale, precum şi a repartizării 
profitului pentru anul 2017. 3. 
Aprobarea Raportului Auditorului 
financiar privind Situaţiile finan-
ciare anuale ale anului 2017. 4. 
Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2018. 5. Dizol-
varea şi lichidarea simultană, 
pentru neîndeplinirea obiectului de    
activitate, a  SC. ROMVAC Scandia 
Animal Food S.R.L., având sediul 
social în mun. Sibiu, jud. Sibiu, str. 
Podului,  nr.  133, unde S.C. 
ROMVAC Company S.A., este 
asociat deţinând 50% din capitalul 
social. În sala de şedinţe au acces 
numai acţionarii sau mandatarii 
acestora, împuterniciţi cu procuri 
speciale, legitimându-se cu Bule-
tinul/ Cartea de identitate. Procurile 
completate şi semnate vor fi depuse 
la sediul societăţii, colectiv acţiona-
riat, până la data de 03.05.2018. 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie Ing. Chim. Constantin 
Chiurciu.

l Convocare: În conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 adminis-
tratorul Aviaţia Utilitară Bucureşti 
S.A. convoacă Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor pentru data 
de 3.05.2018 orele 10.00 la sediul 
societăţii din Bucureşti Şoseaua 
Bucureşti– Ploieşti km.8 sector 1 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 17.04.2018 (data de refe-
rinţă– doar persoanele care au cali-
tatea de acţionar la data de referinţă 
pot participa şi vota în cadrul 
AGA). Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. 
Aprobarea bilanţului contabil 
pentru anul 2017; 2. Aprobarea 
contului de profit şi pierdere pentru 
anul 2017; 3. Aprobarea datei de 
22.05.2018 ca fiind data de înregis-
trare (data care serveşte la identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng hotărârile AGA conform 
art.86 al.1 din Legea nr. 24/2017) şi 
aprobarea ex–date la data de 
21.05.2018 (data anterioară datei de 
înregistrare, cu un ciclu de decon-
tare minus o zi lucrătoare de la care 
instrumentele financiare obiect al 
HAGA se tranzacţionează fără 
drepturile care derivă din respectiva 
hotărâre conform art.129 indice 2 
al.1 din Regulamentul 1/2006). În 
cazul în care la prima convocare nu 
se întruneşte prezenţa corespunză-
toare, Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor se convoacă pentru 
pentru data de 4.05.2018 ora 10,00 
la aceeaşi adresă. Documente 
aferente AGA: Convocatorul mate-
rialele supuse dezbaterii precum şi 
proiectul hotărârii AGA vor putea 
fi consultate începând cu data de 
2.04.2018 la sediul societăţii. 
Propuneri ale acţionarilor cu 
privire la AGA: Unul sau mai multi 
acţionari care deţin individual sau 
împreună cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi, 
însoţite de o justificare, şi de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele propuse a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunării gene-
rale (propuneri care vor fi formu-
late în scris şi transmise la sediul 
soc ie tă ţ i i  până  la  data  de 
13.04.2018 ora 16:00); Ordinea de 
zi revizuită, va fi publicată până la 
data de 16.04.2018, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 
Propunerile acţionarilor şi docu-
mentele ce atestă îndeplinirea 
condiţiilor pentru exercitarea 
acestor drepturi vor fi transmise:  
-prin document olograf în original, 
prin poşta sau servicii de curierat la 
Aviatia Utilitara Bucuresti S.A., 

Bucureşti Şoseaua Bucureşti– 
Ploieşti, km.8, sector 1; -prin docu-
ment semnat cu semnătură 
electronică extinsă conform Legii nr 
455/2001 privind semnatura electro-
nică– prin e-mail la adresa aviatiau-
tilitara@yahoo.com.  Întrebări 
referitoare la AGA: Acţionarii 
societăţii pot adresa întrebări în 
scris privind punctele de pe ordinea 
de zi până cel târziu în data de 
13.04.2018. Participarea la AGA: 
Data de referinţă este 17.04.2018. 
Numai acţionarii înscrişi la aceasta 
dată în Registrul Acţionarilor ţinut 
de Depozitarul Central vor putea 
participa şi vota în cadrul adunării 
generale. Acţionarii pot participa la 
adunările generale direct sau pot fi 
reprezentaţi de către alte persoane 
în condiţiile legii sau pot vota prin 
corespondenţă. 1) Documentele 
necesare pentru participarea la 
AGA a acţionarilor persoane fizice 
sunt: -dacă acţionarul se prezintă 
personal– actul de identitate; -dacă 
acţionarul este reprezentat de altă 
persoană procura specială şi actul 
de identitate al reprezentantului; 
acţionarul poate acorda o împuter-
nicire valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăşi 3 ani permiţând 
reprezentantului său a vota în toate 
aspectele af late în dezbatere, 
inclusiv în ceea ce priveşte acte de 
dispoziţie, cu condiţia, ca împuter-
nicirea să fie acordată de către acţi-
onar, în calitate de client, unui 
intermediar definit conform art. 2 
alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004, 
sau unui avocat. 2) Documentele 
necesare pentru participarea la 
AGA a acţionarilor persoane juri-
dice sunt: -reprezentantul  legal– pe 
baza unui certificat constatator 
eliberat de Registrul Comerţului sau 
persoana căreia i s-a delegat compe-
tenţa de reprezentare; Începând cu 
data de 2.04.2018, formularele de 
procuri speciale, respectiv cele 
pentru exercitarea dreptului de vot 
prin corespondenţă se pot obţine de 
la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti 
SA. Sub sancţiunea pierderii drep-
tului de vot, împuternicirile, înainte 
de prima lor utilizare se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de 
adunarea generală sau în termenul 
prevăzut de actul constitutiv al 
societăţii, în copie legalizată, fiind 
reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal al adunării generale. 
Procurile speciale, vor trebui să 
cuprindă informaţiile prevăzute în 

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.
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formularul de procură specială pus 
la dispoziţie de Aviatia Utilitara 
Bucuresti SA, cu precizarea votului 
pentru fiecare punct de pe ordinea 
de zi. Acţionarii înregistraţi la data 
de referinţă, au posibilitatea de a 
vota prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
prin utilizarea formularului de vot 
pus la dispoziţia lor. Formularul de 
vot prin corespondenţă cu legalizare 
de semnătură de către un notar 
public şi însoţit de copia actului de 
identitate (actionarii persoane fizice) 
sau a certificatului de înregistrare al 
acţionarului (acţionarii persoane 
juridice) vor fi transmise în original 
la sediul societăţii până cel târziu la 
data de 2.05.2018, ora 16:00.). Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
sediul societăţii sau la telefon 
021.230.2258, între orele 9,00–15,00. 
Aviatia Utilitara Bucuresti S.A., 
Administrator Unic Costas Bogdan.

LICITAȚII  
l Compania Tarom închiriază 
spațiu comercial (57,74mp) situat în 
Craiova, Calea Bucureşti, Maga-

zinul Unirea. Licitația are loc în 
17.04.2018. Relații: 0749.277.948.

l Comuna Balta Alba, judetul 
Buzau, tel./fax. 0238790063, CUI 
2407834 organizeaza licitatie 
publica deschisa, cu oferta inchisa 
in plic, la sediul Primariei Comunei 
Balta Alba, pe data de 17.04.2018, 
ora 10:00, in vederea inchirierii unui 
spatiu in suprafata utila de 26 mp, 
cu destinatia de farmacie, situat in 
incinta imobilului proprietate 
publica “Bloc de locuinte” sat Balta 
Alba, comuna Balta Alba, judetul 
Buzau. Documentele licitatiei pot fi 
procurate contra-cost de la sediul 
Primariei Comunei Balta Alba, 
situat in sat Balta Alba, comuna 
Balta Alba, judetul Buzau.
Pretul de pornire la licitatie va fi de 
10 lei/mp, tarif lunar iar pretul caie-
tului de sarcini va fi de 50 lei, in 
conformitate cu H.C.L. nr.  9 
/31.01.2018. Data si locul de primire 
a ofertelor: cel tarziu in data de 
16.04.2018, ora 16:00, la sediul 
Primariei Comunei Balta Alba. 
Data si locul deschiderii ofertelor: 
17.04.2018, ora 10:00, la sediul 

Primariei Comunei Balta Alba. 
Durata inchirierii este de 1 an, cu 
drept de prelungire. Taxa de inchi-
riere va fi recalculata anual functie 
de rata inflatiei.

l SC ROVIT SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin admi-
nistrator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie a unor bunuri aflate in 
patrimoniul debitoarei, in sensul ca 
urmatoarele bunuri, respectiv 
Ferma 1 – compusa din: construcţii, 
depozit, casa de locuit, depozit, 
sopron tractoare, casa de locuit, 
baraca metalica, rampa spalat 
masini, fosa septica, put şi teren 
aferent situata in Boldesti-Scaieni, 
str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la 
pretul de 276.450 lei; Ferma 1 – C7 
(demisol) compusa din: construcţie 
cantina - demisol şi teren aferent, 
situata in Boldesti-Scaieni, str. Viilor, 
nr. 44, jud. Prahova, la pretul de 
36.200 lei; Ferma 8 – compusa din: 
constructii  dormitor,  atelier 
mecanic, remiza, 2 magazii şi teren 
aferent lot 1 – 5.599 mp, teren 
aferent lot 1 – 341 mp, situata in loc. 
Valea Calugaresca, sat Valea Larga, 

jud. Prahova, la pretul de 101.600 
lei; Clădire baracă C1 (Hagi Anton) 
şi teren aferent in suprafata 1509 
mp situata in Boldesti-Scaieni, jud. 
Prahova la pretul de 50.800 lei; 
Ferma 5 – compusa din: constructii 
cantina, sopron, depozit, anexa 
atelier mecanic, bloc locuinte, 
rezervor poliester, 30 t, şi teren 
aferent 3295 mp, situata in Bucov, 
sat Chitorani, zona Valea Orlei, jud. 
Prahova 428.550 lei; Teren intra-
vilan in suprafata de 483 mp situat 
in com. Bucov, sat Valea Orlei, jud. 
Prahova, la pretul de 15.450 lei, 
Ferma 9 - compusa din: constructii, 
Sopron Cizelat (Depozit), Cladire 
Cantina, Grajd pt Cai, Sediu 
Ferma, Sopron Ingrasaminte, Gard 
Imprejmuire, Baraca Dormitor, 
Cladire Depozit, Atelier Mecanic, 
Rezervor pt Apa cu Sup Metal, 
Platforma Beton + Modernizare 
Drum, Retea Electrica Aeriana, 
Rezervor motorina, Spatiu Depozi-
tare – Platforma, Grup sanitar, 
Rampa, Beci, fundatie, WC, bazin 
si terenul intravilan aferent in 
suprafata de 9.157 mp, situata in 
Urlati, loc. Valea Mieilor, jud. 
Prahova la pretul de 416.575 lei si o 
serie debunuri mobile, respectiv: 
subsolier 1 buc. la pretul de 105 lei 
(fara TVA), remorca auto, la pretul 
1515 lei (fara TVA), remorca RBA 
5, la pretul de 1515 lei (fara TVA), 
bena remorca, 4 buc la pretul de 985 
lei/ buc (fara TVA). Licitatia publica 
are loc in baza hotararilor Adunarii 
Creditorilor din 09.03.2011, 
30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013, 
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 si 
a regulamentului de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50% din pretul 
stabilit in raportul de evaluare. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 05.04.2018, 12.04.2018, 
17.04.2018, 19.04.2018, 24.04.2018, 
26.04.2018, 02.05.2018, 03.05.2018, 
08.05.2018, 10.05.2018, 15.05.2018, 
17.05.2018, 22.05.2018, 24.05.2018, 
30.05.2018, 05.06.2018, 07.06.2018, 
12.06.2018, 14.06.2018, 19.06.2018 
orele 12.00, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Detalii in caietul de sarcini si la 
telefon 0344104525.
 

PIERDERI  
l Pierdut proces verbal de predare 
-primire locuinţă pe numele Rădu-
ţescu Gheorghe, Bucureşti, sector 6, 
str. Ghirlandei nr. 7, bl. 45, sc. 1, et. 
2, ap.11. Îl declar nul. 

l Societatea Autoroyal SRL 
J40/9729/2012, având CUI RO 
30588841, declară pierdut certifi-
catul de înregistrare al firmei având 
seria B, nr. 3474414 eliberat în data 
de 09.01.201 de ONRC Bucureşti. 

l Pierdut certificat de nastere seria 
NJ nr. 776153, act de nastere nr. 668 
din 25 iunie 1946, eliberat de Consi-
liul Local al Municipiului Timisoara 
la data de 29.12.2011, apartinand 
domnului Weber Ervin-Eliahu, 
nascut la data de 22 iunie 1946 in 
localitatea Timisoara, Jud. Timis.

DECESE

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.: Municipiul Suceava, Bd. 1 
Mai nr. 5A, Suceava, judeţul Suceava, telefon 0230212696, fax 0230530231, email primsv@primariasv.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii: Municipiul Suceava inițiază procedura de concesio-
nare prin licitație publică pentru următoarele parcele de teren cu destinația de pajiște pășune naturală în 
suprafață de:

- 330.000 mp, respectiv 33 ha, identică cu parcela cadastrală 7030.2014/1, aparținând domeniului public 
al municipiului Suceava - Pășunea Vălcănești;

- 330.000 mp, respectiv 33 ha, identică cu parcela cadastrală 52097, aparținând domeniului public al 
municipiului Suceava - Pășunea Dumbrava;

- 14.550 mp, respectiv 1,455 ha, identică cu parcela cadastrală 52065, aparținând domeniului public al 
municipiului Suceava - Pășunea Cetate;

- 24.307 mp, respectiv 2,4307 ha, identică cu parcela cadastrală 52080, aparținând domeniului public al 
municipiului Suceava - Pășunea Tătărași;

- 10.549 mp, respectiv 1,0549 ha, identică cu parcela cadastrală 52064, aparținând domeniului public al 
municipiului Suceava - Pășunea Tătărași;

- 13.309 mp, respectiv 1,3309 ha, identică cu parcela cadastrală 32196, aparținând domeniului public al 
municipiului Suceava - Pășunea Fetești - Adâncata;

- 14.795 mp, respectiv 1,4795 ha, identică cu parcela cadastrală 32198, aparținând domeniului public al 
municipiului Suceava - Pășunea Fetești - Adâncata;

- 248.257 mp, respectiv 24,8257 ha, identică cu parcela cadastrală 32199, aparținând domeniului public 
al municipiului Suceava - Pășunea Fetești - Adâncata;

- 248.256 mp, respectiv 24,8256 ha, identică cu parcela cadastrală 32200, aparținând domeniului public 
al municipiului Suceava - Pășunea Fetești - Adâncata;

- 143.782 mp, respectiv 14,3782 ha, identică cu parcela cadastrală 32201, aparținând domeniului public 
al municipiului Suceava - Pășunea Fetești - Adâncata.

3. Informații privind documentația de atribuire: documentația de atribuire cuprinde: a) instrucțiuni 
privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare, b) caietul de sarcini, c) modelul 
contractului de concesiune, d) model cerere de participare la licitație.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: solicitarea pentru obținerea documentației de atribuire se face în scris prin 
depunerea cererii la registratura Primăriei municipiului Suceava din Suceava b-dul 1 Mai nr. 5A. 

3.2. Denumirea și adresa serviciului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Serviciul Patrimoniu camera 4, între orele 8.00-16.00.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 este de 30 lei. Suma va fi achitată la casieria Primăriei 
municipiului Suceava.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.04.2018 ora 14.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.04.2018 ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai nr. 5A, jud. 

Suceava.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în plic închis.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23.04.2018 ora 14.00, la 

sediul Primăriei municipiului Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Str. Ştefan cel 
Mare nr. 62, Suceava, cod poştal 720062, Telefon: Centrală 0230/214.948, 0230/523290; Fax: 0230/252800 - 
secţia penală birou executări penale; 0230/522296 - secţia civilă şi de contencios administrativ şi fiscal.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 30.03.2018.

Lucreția, Olga și 
Radu, alături de 

famiile lor, anunță 
trecerea la cele 

veșnice a               
iubitului lor tată.                 

Înmormântarea va 
avavea loc marți 2 

aprilie la cimiirul 
Belu Militar.


