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OFERTE SERVICIU
l Hotel Oxford si Hotel Malibu Din 
Mamaia angajeaza in conditii foarte 
avantajoase: receptioner, camerista, 
bucatar sef, bucatar, bufetier, ospatari 
si ajutori de ospatari cu experienta. 
O f e r i m  c a z a r e ,  d e t a l i i  l a 
0735.333.103, office@hoteloxford.ro.

l Firmă de construcţii angajează 
pentru punct de lucru Timişoara: 
-finisor, lăcătuş, sudor, dulgher, fierar 
betonist; -Macaragiu - calificare 
macaragiu GRUPA B - manevrează 
macarale deplasabile pe căi cu şină 
de rulare având braţ şi platformă 
rotitoare; -Maşinist pod rulant - 
macaragiu grupa E. OFERIM: 
cazare, 2 mese/zi, salariul atractiv+ti-
chete masă val.15 lei+bonus reloca-
re+prime de sărbători. Se cere şi se 
oferă seriozitate. Menţionăm că se 
decontează transportul acasă o dată 
la trei  săptămâni. Candidaţii intere-
saţi pot obţine detalii suplimentare la 
numărul de telefon 0745.474741 de 
luni până vineri în intervalul orar 
08:00-16:00.

l Şcoala Gimnazială, comuna Triva-
lea-Moşteni, cu sediul în localitatea 
Trivalea-Moşteni, str.Alexandriei, nr. 
79, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei contrac-
tuale vacante de: administrator 
financiar, normă 0,50, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale, 
com.Trivalea-Moşteni, cu următorul 
calendar: -Depunerea dosarelor de 
înscriere: 15.05.2018-30.05.2018, ora 
16.00; -Proba scrisă în data de 
08.06.2018, ora 12.00; -Proba interviu 
în data de 12.06.2018, ora 12.00; 
-Afişarea rezultatelor finale: 
13.06.2018, ora 16.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
generale şi specifice: -are cetăţenia 
română; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni; 
-studii în specialitatea postului: supe-
rioare; -vechime: minim 1 an în 
specialitatea postului; -bune abilităţi 
de operare în Microsoft Office, Excel. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
înscriere la concurs la sediul: Şcoala 
Gimnazială, comuna Trivalea-Moş-
teni, jud.Teleorman. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  s e d i u l :  Ş c o a l a 
Gimnazială, comuna Trivalea-Moş-
teni, jud.Teleorman, persoană de 
contact: prof.Sultan Cristian, telefon: 
0765.607.897, fax: 0372.254.020, 
e-mail: sc_trivaleamosteni@yahoo.
com.

l Şcoala Gimnazială „Alexandru 
Odobescu”, cu sediul în localitatea 
Urziceni, str.Aurora, nr.8, judeţul 
Ialomiţa, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -muncitor calificat I -M: 1 
(unu) post ,  conform HG nr. 

286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 08 iunie 2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 11 iunie 
2018, ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii medii; -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
-să fie cetăţean român; -nu sunt 
condiţii de vechime în muncă; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; -să nu aibă 
antecedente penale. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a (16-30.05.2018, între 
orele 08.00-16.00), la sediul unităţii 
din municipiul Urziceni, str. Aurora, 
nr.8, jud.Ialomiţa. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Municipiul Urziceni, 
str.Aurora, nr.8, jud. Ialomiţa, 
persoană de contact: Stan Adrian, 
telefon: 0243.256.177, mobil: 
0731.281.719, e-mail: sc_nr1_urzi-
ceni@yahoo.com.

l În conformitate cu prevederile 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Serviciul Adminis-
trația Domeniului Public, aflat în 
subordinea Consiliului Local al 
Oraşului Bolintin-Vale, județul 
Giurgiu, organizează concurs la 
sediul instituției pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de: 
tehnician sisteme DSVCAM, treapta 
II, în cadrul Compartimentului 
administrativ, în data de 08.06.2018, 
ora 10.00 -proba scrisă şi în data de 
12.06.2018, ora 10.00 -proba prac-
tică. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru, anexa la 
HG nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru parti-
ciparea la concursul pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de 
tehnician sisteme DSVCAM, treapta 
II, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții speci-
fice: -studii postliceale absolvite cu 
diplomă sau studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -specializare 
tehnician sisteme de detecție, supra-
veghere video, control acces; -cunoş-
tințe în domeniul tehnologiei 
informației şi comunicațiilor absol-
vite cu diplomă sau echivalent; 
-vechime în muncă: minim 5 ani. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraş Bolintin-Vale. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei 
Oraş Bolintin-Vale, str. Libertății, nr. 
1, persoană de contact: Andreescu 

Georgiana-Florentina, telefon: 
0246.271.187.

l În conformitate cu prevederile 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice aprobată 
pr in  Hotărârea  Guvernulu i 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 
Oraşului Bolintin-Vale, județul 
Giurgiu, organizează la sediul institu-
ției concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de: referent, 
treapta IA, din cadrul Biroului comu-
nicare şi registratură, în data de 
08.06.2018, ora 10.00 -proba scrisă şi 
în data de 12.06.2018, ora 10.00 
-proba practică. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru, anexa 
la HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru parti-
ciparea la concursul pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante refe-
rent, treapta IA, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții 
specifice: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -cunoştințe 
operator calculator şi rețele certificate 
cu atestat sau diplomă; -cunoştințe în 
domeniul tehnologiei informației şi 
comunicațiilor absolvite cu diplomă 
sau echivalent; -vechime în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Oraş Bolintin-Vale. Relații suplimen-
tare la sediul Primăriei Oraş Bolin-
tin-Vale, str.Libertății, nr.1, persoană 
de contact: Andreescu Georgia-
na-Florentina, telefon: 0246.271.187.

l Având în vedere prevederile HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 
prin HG nr.1027/2014, conform art.7, 
Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”, 
cu sediul în Deva, str.Ciprian Porum-
bescu, nr.1, judeţul Hunedoara, 
telefon: 0354.805.697, cod fiscal: 
4374725, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant: -îngrijitor, 1 post: -studii: 
generale; -vechime în muncă: 1 an. 
Concursul se va desfăşura la Liceul 
de Arte „Sigismund Toduţă”, 
clădirea „C”, str.Titu Maiorescu, 
nr.30 (fostul Liceu Traian): -Selecţia 
dosarelor: 08.06.2018, ora 13.00 
-afişarea rezultatului 
selecţiei; -Proba scrisă: 
12.06.2018, ora 10.00; 
-Interviul: 13.06.2018, 
ora 9.00; -Proba practică: 
14.06.2018, ora 9.00. 
Depunerea dosarelor de 
concurs: 16.05.2018-
30.05.2018, între orele 
10.00-14.00, la secretari-
atul Liceului de Arte 
„Sigismund Toduţă”, cu 
sediul în Deva, str.
Ciprian Porumbescu, 
nr.1. Persoană de contact: 
secretar şef Agârbiceanu 
E l e n a ,  t e l e f o n : 

0354.805.697. Informații referitoare 
la conținutul dosarului de concurs, 
bibliografia şi tematica de concurs, 
condițiile generale şi specifice prevă-
zute în fişa postului vor fi afişate la 
sediul Liceului de Arte „Sigismund 
Toduţă”, cu sediul în Deva, str.
Ciprian Porumbescu, nr.1, cât şi pe 
site-ul instituției: artedeva.ro.

l Primăria Comunei Ciulnița din 
județul Ialomița scoate la concurs 2 
posturi vacante corespunzatoare 
funcțiilor contractuale de execuție pe 
perioadă determinate şi normă 
parțială din cadrul proiectului„ 
ŞCOALA PENTRU VIAȚĂ- 
Program integrat de acces egal la 
educație pentru copiii din comuna 
Ciulnuța, județul Ialomița” - cod 
SMIS 2014 -106260. 1. Expert organi-
zare tehnica integrate. 2. Responsabil 
Grup Țintă. Probele stabilite pentru 
concurs: • proba scrisă în data de 
11.06.2018, ora 10.00; • interviul în 
data de 12.06.2018, ora 10.00. 
Ambele probe se vor desfăşura la 
sediul UAT Comuna Ciulnița, loc. 
Ciulnița, str. Matei Basarab, nr. 68, 
județul Ialomița; Termenul de depu-
nere a dosarelor este de 10 zile lucră-
toare de la data  publicării anunțului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
respectiv până la data de 31.05.2018, 
orele 10.00, la registratura primăriei. 
Condiții de desfăşurare a concur-
sului: Condiții generale – să îndepli-
nească condițiile prevăzute în atr. 3 
din H.G. nr. 286/2011 şi anume: 
Condiții specifice: Pentru: Expert 
organizare tehnica integrata - studii 
superioare, peste 12 ani experienta 
generala; Peste 10 ani experienta in 
organizare-coordonare proiecte; 
Responsabil Grup Țintă - studii 
suprioare, 5 ani experienta generala; 
3 ani experienta in comunicare sau 
relationare cu oamenii. Relații  
privind concursul,  la tel/fax 
0243.218.082, int. 16 sau la sediul 
Primăriei comunei Ciulnița, în inter-
valul orar 08.00-16.00 în fiecare zi 
lucrătoare. Persoane de contact: 
Boitoş Adriana

l Primăria comunei Dobroeşti– 
județ Ilfov organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiilor 
publice de execuţie vacante de: -1 
post Inspector, clasa I, grad profesi-
onal Superior– Compartimentul 
Contabilitate, Buget, Achiziții, Inves-
tiții; Concursul va avea loc pe data de 
14.06.2018, ora 11.00 la sediul Primă-
riei Dobroeşti din Str. Cuza Vodă, nr. 
23, Comuna Dobroeşti, Jud. Ilfov– 
proba scrisă, iar interviul va avea loc 

în maxim 5 zile lucrătoare de la 
afişarea rezultatelor probei scrise. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, Statutul Funcţio-
narilor Publici  r2 cu modificările şi 
completările ulterioare, la care se 
adaugă: Condiţiile de participare 
pentru funcția publică de execuție de 
Inspector, clasa I, grad profesional 
Superior– Compartimentul Contabi-
litate, Buget, Achiziții, Investiții; 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 9 
ani;
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv de la data de 
15.05.2018 până la  data  de 
04.06.2018 la sediul Primăriei 
comunei Dobroeşti, Cuza Vodă nr. 23, 
comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov. 
Persoana de contact este doamna 
Marin Doinița Elena– Referent clasa 
III, grad profesional Superior 
Pr imăria  Dobroeşt i ,  te lefon 
021.255.33.20.

l Comuna Românaşi, cu sediul în 
localitatea Românaşi, strada Princi-
pală, numărul 39, judeţul Sălaj, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999 şi HG nr. 286/2011, 
pentru ocuparea următoarei funcţii 
publice vacante şi ocuparea unui post 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale: 1.consilier, clasa I, grad 
profesional superior (funcţie publică) 
-în cadrul Compartimentului Conta-
bilitate; 2.referent de specialitate, 
grad I (personal contractual) -în 
cadrul Compartimentului Registrul 
Agricol-fond funciar. Concursurile se 
vor desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Românaşi astfel: -Pentru 
funcţia publică: -Proba scrisă în data 
de 27.06.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29.06.2018, ora 
10.00. Pentru funcţia contractuală: 
-Proba scrisă în data de 06.06.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
08.06.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.consilier, clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul Compartimentului 
Contabilitate: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv superioare de lunga durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în ştiinţe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
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necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani de vechime; 2.referent de speci-
alitate, grad I, în cadrul Comparti-
mentului Registrul Agricol-fond 
funciar: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: 
minim 5 ani de vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile pentru 
funcţia publică din cadrul Comparti-
mentului Contabilitate şi termen de 
10 zile pentru funcţia publică din 
cadrul Compartimentului Registrul 
Agricol-fond funciar, de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Românaşi. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituţiei: Primăria 
Comunei Românaşi, persoană de 
contact: Chichişan Remus, secretarul 
Comunei Românaşi, telefon/fax: 
0260.624.120, e-mail: primariaroma-
nasi@yahoo.com.

l Spitalul Oraşenesc Harşova organi-
zeaza, in temeiul Metodologiei -cadru 
aprobate prin HG 286/2011, corobo-
rata cu Decizia managerului Spita-
lului Orasenesc Hirsova nr. 231 din 
11.05.2018, concurs pentru ocuparea a 
4 posturi temporar vacante de infir-
miera la care au acces persoane fizice 
care intrunesc cumulativ urmatoarele 
conditii: a) au cetatenia romana, ceta-
tenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor apartinand 
Spatiului Economic European si 
domiciliul in Romania; b) cunosc 
limba romana, scris si vorbit; c) au 
varsta minima reglementata de preve-
derile legale; d) au capacitate deplina 
de exercitiu; e) au o stare de sanatate 
corespunzatoare postului pentru care 
candideaza, atestata pe baza adeve-
rintei medicale eliberate de medicul de 

familie sau de unitatile sanitare abili-
tate; f) indeplinesc conditiile de studii 
si, dupa caz, de vechime sau alte 
conditii specifice potrivit cerintelor 
postului scos la concurs -scoala/ 
cursuri de infirmiera acreditate; g) nu 
au fost condamnate definitiv pentru 
savarsirea unei infractiuni contra 
umanitatii, contra statului ori contra 
autoritatii, de serviciu sau in legatura 
cu serviciul, care impiedica infaptu-
irea justitiei, de fals ori a unor fapte de 
coruptie sau a unei infractiuni savar-
site cu intentie, care ar face-o incom-
patibila cu exercitarea functiei, cu 
exceptia situatiei in care a intervenit 
reabilitarea. Concursul se desfasoara 
in trei etape: a) selectia dosarelor de 
inscriere; b) proba scrisa si proba prac-
tica; c) interviul. Dosarele se vor 
depune la sediul Spitalului Orasenesc 
Harsova (RUNOS), iar concursul va 
avea loc la sediul Primariei Orasului 
Hirsova, unde se va asigura inregis-
trarea audiovizuala a probelor de 
concurs. Secretariatul comisiei de 
concurs va fi asigurat de cons. jr. 
Andrei Dogaru (0787.311.030/ 
dogaru17@mail.com) Dosarul de 
inscriere trebuie sa contina: a) cerere 
de inscriere la concurs adresata 
conducatorului autoritatii sau insti-
tutiei publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atesta identitatea, 
potrivit legii, dupa caz; c) copiile 
documentelor care sa ateste nivelul 
studiilor si ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializari, precum 
si copiile documentelor care atesta 
indeplinirea conditiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau 
institutia publica; d) carnetul de 
munca sau, dupa caz, adeverintele 
care atesta vechimea in munca, in 
meserie si/sau in specialitatea studi-
ilor, in copie; e) cazierul judiciar sau o 
declaratie pe propria raspundere ca 
nu are antecedente penale care sa-l 
faca incompatibil cu functia pentru 
care candideaza; f) adeverinta medi-

cala care sa ateste starea de sanatate 
corespunzatoare eliberata cu cel mult 
6 luni anterior derularii concursului 
de catre medicul de familie al candi-
datului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate; g) curriculum vitae. 
Concursul se va organiza conform 
urmatorului calendar: -11 mai 2018 
-21 mai 2018 (15:00) -perioada de 
depunere a dosarelor de concurs; -22 
mai 2018 (15:00) -etapa de selectie a 
dosarelor; -23 mai 2018 (15:00) 
-afisarea rezultatelor dupa etapa de 
selectie a dosarelor; -24 mai 2018 
(15:00) -termenul -limita de depunere 
a contestatiilor; -25 mai 2018 (15:00) 
-afisarea rezultatelor dupa contes-
tatii; -30 mai 2018 (10:00-12:00) 
-proba scrisa; -31 mai 2018 (15:00) 
-afisarea rezultatelor dupa proba 
scrisa; -4 iunie 2018 (15:00) -termen 
-limita de depunere a contestatiilor; 
-5 iunie 2018 (15:00) -afisarea rezul-
tatelor dupa contestatii; -6 iunie 2018 
(10:00-12:00) -proba practica; -6 iunie 
2018 (15:00) -afisarea rezultatelor; -7 
iunie 2018 (15:00) -termen -limita de 
depunere a contestatiilor; -8 iunie 
2018 (15:00) -afisarea rezultatelor 
dupa contestatii; -13 iunie 2018 
(10:00-12:00) -interviul de selectie -13 
iunie 2018 (15:00) -afisarea rezulta-
telor; -14 iunie 2018 (15:00) -termen 
-limita de depunere a contestatiilor; 
-15 iunie 2018 (15:00) -afisarea rezul-
tatelor finale. Detalii privind condi-
tiile specifice si bibliografia de 
concurs sunt disponibile la adresa de 
e-mail spital_harsova@yahoo.ro sau 
dogaru17@mail.com.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă Bulevardul Griviţei, 
demisol, parter, etaj, mansardă, 
Braşov. Telefon 0749/585753, 
0744/550966.

l Vând casă şi teren, comuna 
Brăduleţ (Argeş). Detalii, tel. 
0784535335.

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Vîrciu Gheorghe 
Horea cu domicliul în loc. Vladimi-
rescu, Str. Mihai Eminescu nr. 56, 
jud. Arad, dosar nr. 537/55/2018, la 
Judecătoria Arad, Secția civilă, la 
data de 18.05.2018.

l Judecătoria Arad citează pe Cora 
Ioan, cu ultimele domicilii cunoscute 
în Macea nr. 992 şi Sanmartin nr. 
381, jud. Arad să se prezinte la Jude-
cătoria Arad în 08.06.2018, ora 8.30 
în calitate de intimat, dosarul 
18660/55/2017 în proces cu Dirgean 
Dacian, Bitis Maria şi Rabon Credit 
Solutions Romania SRL.

l Apăscăriţei Daniel cheamă la 
proces numiţii Apăscăriţei Ştefan şi 
Maricica, pentru data de miercuri 16 
mai 2018. Judecata va avea loc la 
Judecătoria Municipiului Dorohoi, 
ora 8.00.

l Numita Baban Creanga Lacrami-
oara, in calitate de pârâtă este 
chemata la Judecătoria Iaşi, in data 
de 31.05.2018, ora 12, in dosarul Nr. 
14326/245/2017, proces de divorț cu 
minori, reclamant fiind Baban Vasile.

l Chirilă Gheorghe Lucian cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Buhăieni, com. Andrieşeni, jud. Iaşi, 
este chemat la Judecătoria Iaşi, în 
20.06.2018, ora 8.30, complet C25M, 
dosar nr. 26291/245/2017, divorț cu 
minori.

l Numita Ivanova Khrystyna este 
chemată la Judecătoria Iaşi în data 
de 04.06.2018, începând cu ora 12.00  
la  complet  C36M, dosar nr. 
21214/245/2017, în proces cu recla-
mantul Ursache Gheorghe, având ca 
obiect „divorț fără minori”.

l Reclamanta Poteca Georgeta, 
cheama in judecatape paratul Iordan 
Constantin Adrian cu domiciliulin 
str. Gradinitei nr. 697 din comuna 
Aricestii Rahtivani judetul Prahova 
in dosarul nr. 24572 din 27.11.2017 
avand ca obiect Majorare Pensie 
Minor in procesul din data de 
06.06.2018 ora 08.30 la Judecatoria 
Ploiesti judetul Prahova.

l Grigorescu Mihai cu ultimul domi-
ciliu în municipiul Braşov, str. Lama-
itei nr.66, bl. 93, sc. C, ap. 5, judetul 
Braşov, este citat pentru data de 
18.05.2018, ora 08.30 la Judecatoria 
Ploiesti în proces civil de succesiune, 
dosar nr.7547/281/2007, la cererea 
reclamatei Grigorescu Gh. Florica.

l Numiții Itu Valeriu şi Bădițoiu 
Aurel ambii cu ultim domiciliu 
cunoscut în Braşov, str. Ecaterina 
Varga, nr. 3, jud. Braşov, sunt citați la 
Judecătoria Braşov şi la Tribunalul 
Braşov în calitate de pârâți în dosarul 
civil nr. 35918/197/2011 al Judecăto-
riei Braşov, în proces de rectificare 

Carte funciară cu reclamanții Lucian 
Vasile şi Luchian Narica în calitate 
de reclamanți. Numiții Itu Valariu şi 
Bădițoiu Aurel au posibilitatea de 
a-şi pregăti apărarea pentru urmă-
torul termen de judecată, propunând 
probele de care să se folosească.

DIVERSE  
l Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu (titularul proiectului)
M.W. ROMANIA S.A anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “ATELIER 
FINISARE ŞI AMBALARE”, 
propus a fi amplasat în judeţul 
Vâlcea, municipiul Drăgăşani, 
strada Tudor Vladimirescu nr. 782. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada 
Remus Bellu, nr. 6 şi la sediul M.W. 
ROMANIA S.A., în judeţul Vâlcea, 
municipiul Drăgăşani, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 782, în zilele de 
luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea.

l OMV Petrom S.A., cu sediul în 
Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22, 
sector 1, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari de amenajare 
platformă, drum acces şi foraj sondă 
H11 Independenta”, cu amplasa-
mentul în extravilan comuna Schelă 
(Tarla 84, Parcela DR, Ps781/1), 
județul Galați. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului A.P.M Galați, 
stradă Regiment 11 Şiret, nr. 2 şi la 
sediul OMV Petrom S.A. din Bucu-
reşti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, 
în zilele de luni-joi, între orele 8.30-
16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității competențe 
pentru protecția mediului A.P.M 
Galați.

l Judecătoria Iaşi admite cererea de 
îndreptare a erorii materiale, formu-
lată de petenta Vataman (fostă 
Loghin) Alina, domiciliată în com. 
Ciurea, sat Lunca Cetățuii, str. 
Salcamilor, la fam. Vatamanu 
Ludovic, nr. 23, județul Iaşi. Dispune 
îndreptarea erorii materiale din 
cuprinsul minutei şi sentinței civile 
nr. 9963/2017 pronunțată de Judecă-
t o r i a  I a ş i  î n  d o s a r u l  n r. 
29790/245/2016, în sensul că numele 
actual al reclamantei este Vataman 
(fostă Loghin) Alina, iar nu Loghin 
Alina, astfel cum din eroare s-a 
consemnat. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comuni-
care. Cererea de apel se va depune la 
Judecătoria Iaşi.

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 
concesionare 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;

- 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.

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: 25.05.2018 ora 16.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 31.05.2018 ora 16.00.
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: 04.06.2018 ora 11.00, 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: 11.05.2018.
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l Informare. Această informare este 
efectuată de Administraţia Bazinală 
de Apă Banat, localitatea Timişoara, 
str. Mihai Viteazul, nr. 32, jud. Timiş, 
tel. 0256.491.848, fax: 0256.491.798, 
e-mail: dispecer@dab.rowater.ro, ce 
intenţionează să solicite de la Admi-
nistraţia Naţională „Apele Române” 
Aviz de gospodărire a apelor pentru 
desfăşurarea unor investiţii privind 
realizarea lucrării: „Regularizare 
pârâu Măcicaş la Prisaca, comuna 
Constantin Daicoviciu, judeţul 
Caraş-Severin”, localizată în albia 
pârâului Măcicaş, în intravilanul 
loca l i tă ţ i i  Pr i saca ,  comuna 
Constantin Daicoviciu, judeţul 
Caraş-Severin. Această investiţie este 
nouă. În vederea apărării populaţiei 
de inundaţii, stabilizarea malurilor, 
recalibrării albiei, diminuarea trans-
portului aluvionar, protejarea 
surselor de apă ale populaţiei, sunt 
necesare următoarele lucrări de 
investiţii: -Recalibrarea şi consoli-
darea malurilor; -Construcţia de 
praguri de fund; -Căderi pentru 
uniformizarea şi stabilizarea talve-
gului. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii şi 
recomandări se pot adresa solicitan-
tului la adresa de mai sus sau tele-
fonic la nr.0744.790.539.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii simp-
lificate a insolvenței prevăzută de 
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei 
SC REGICONSTRUCT & DESIGN 
GROUP SRL Sediul social în Bucu-
reşti, Str. George Valsan, nr.12, bl.109, 
sc.1, et. P, ap.5- BIR.1, Sector 6, 
J40/11439/2009, CUI 26283180, în 
dosarul 4954/3/2018 aflat pe rolul 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanțelor 
asupra averii debitorului –21.05.2018, 
termenul de verificare a creanțelor, de 
întocmire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
–11.06.2018, termenul de definitivare a 
tabelului creantelor –26.06.2018, data 
primei şedințe a adunării generale a 
creditorilor -18.06.2018.  Următorul 
termen de judecată a fost fixat pentru 
data de 12.09.2018.

SOMAȚII  
l Eventualii succesibili ai defunctei 
S t o i c a  R u x a n d a ,  C N P 
2290824292085,  decedată la data de 
14.12.2011, fostă cu ultim domiciliu 
în Comuna Salciile, sunt invitați să se 
înfățişeze la Biroul Individual Nota-
rial Călin Maria din Mizil, strada 
Spitalului, nr. 5, județul Prahova, in 
termen de cel mult 2 (două) luni de la 
publicarea în ziar a anunțului pentru 
dezbaterea moştenirii acesteia.

l Somație emisă în temeiul art. 130 
din Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin încheierea 
şedinței din data de 09.05.2018, 
privind cererea înregistrată sub dosar 
nr. 398/246/2018 al Judecătoriei Ineu, 
formulate de petentul  Petre 
Gheorghe, domiciliat în Ineu, str. 
Tudor Vladimirescu nr. 18, județul 
arad, prin care solicită să se constate 
că a dobândit dreptul de proprietate 
în cotă de 1/1 părți asupra imobilului 
înscris în CF 301529 Ineu (CF vechi 
6396 Ineu), nr. Top. 1984/a/58, 
compus din teren instravilan în 
suprafața de 1.079 mp, cu titlu de 
uzucapiune, prin joncțiunea posesi-
ilor cu antecesorii săi.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Societăţii 
Comerciale Italian-Romanian Indus-
trial Development Enterprise 
-IRIDE SA. În conformitate cu 
prevederile articolului 117 din Legea 
nr.31/1990, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi 
având în vedere prevederile artico-
lului XI din Actul Constitutiv al 
societăţii, precum şi prevederile arti-
colului 1 din Hotărârea Consiliului 
de Administraţie al societăţii, Consi-
liul de Administraţie al societăţii 
comerciale Italian-Romanian Indus-
trial Development Enterprise 
-IRIDE SA („Societatea”), cu sediul 
social în Bucureşti, sector 2, b-dul 
Dimitrie Pompei, nr.9-9A, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub 
nr.de ordine: J40/8615/1997, având 
codul de înregistrare fiscală: 
RO9910557, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 15 iunie 2018, ora 
09.00, la sediul social al Societăţii. În 
cazul în care nu se vor îndeplini 
condiţiile privitoare la cvorum, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor se reprogramează pentru 

data de 18 iunie 2018, la aceeaşi oră 
şi în acelaşi loc. Toți acționarii înre-
gistrați în registrul acționarilor la 
sfârşitul zilei de 1 iunie 2018 vor fi 
îndreptățiți să participe şi să voteze 
în adunare. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea Raportului Consiliului de 
Administrație privind exercițiul 
financiar cuprins între 1 mai 2016-31 
decembrie 2016. 2.Aprobarea Rapor-
tului Consiliului de Administrație 
privind exercițiul financiar cuprins 
între 1 ianuarie 2017-31 decembrie 
2017. 3.Luarea la cunoştință a 
Raportului Auditorului Financiar 
privind verificarea situaţiilor finan-
ciare şi a contului de profit şi pierdere 
pentru perioada cuprinsă între 1 mai 
2016-31 decembrie 2016. 4.Luarea la 
cunoştință a Raportului Auditorului 
Financiar privind verificarea situați-
ilor financiare şi a contului de profit 
şi pierdere pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2017*31 decembrie 
2017. 5.Aprobarea situaţiilor finan-
ciare pentru perioada cuprinsă între 
1 mai 2016-31 decembrie 2016. 6.
Aprobarea situațiilor financiare 
pentru perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2017-31 decembrie 2017. 7.
Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a programului de activi-
tate pentru perioada 1 ianuarie 
2018-31 decembrie 2018. 8.Împuter-
niciri acordate pentru îndeplinirea 
formalităţilor aferente, inclusiv, dacă 
este cazul, ratificarea oricăror hotă-
râri ale administratorilor ori directo-
rilor Societății privind aprobarea/
luarea la cunoştință a oricărora din 
punctele 1-7 de mai sus. Materialele 
supuse dezbaterii şi aprobării 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor pot fi consultate la sediul 
social al Societăţii. Acţionarii Socie-
tăţii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social al Societăţii pot înainta Consi-
liului de Administraţie al Societăţii 
cereri privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor în 
cel mult 15 zile de la publicarea 
prezentului Convocator. Ordinea de 
zi completată cu punctele propuse de 
acţionari, ulterior convocării, se va 
publica cu cel puţin 10 zile înaintea 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor. Toţi acţionarii reprezentaţi în 
baza unei procuri se vor asigura că 
aceste procuri sunt depuse la sediul 
Societăţii cu cel puţin două ore 
înainte de ţinerea şedinţei; vor 
rămâne valabile pentru a doua 
adunare, în cazul în care prima 
adunare este amânată din cauză că 
cerinţa de prezenţă nu este îndepli-
nită. Administratorii Societăţii şi 
angajaţii acesteia nu pot reprezenta 
acţionarii în această Adunare Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor, sub 
sancţiunea nulităţii, dacă fără votul 

acestora nu s-ar fi obţinut majori-
tatea cerută. Aceasta fiind agenda, 
sunteţi rugaţi să participaţi la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor la data şi timpul precizate 
mai sus. Preşedintele Consiliului de 
Administrație al Italian-Romanian 
Industrial Development Enterprise 
-IRIDE SA, reprezentată prin Fulga 
Dinu.

l Completare Convocator al 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor ROMTATAY S.A. ce va avea 
loc în data de 30.05.2018, orele 10:00 
a.m., în primă convocare, la sediul 
societăţii din Bucureşti, Str. Lt. 
Nicolae Pascu nr. 81, Sector 3, şi în 
data de 31.05.2018, în cea de-a doua 
convocare, orele 10.00 a.m., în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi dată 
de referință, convocatorul inițial fiind 
publicat în M.Of. 1644 din 27 aprilie 
2018 şi în ziarul “România Liberă” 
nr. 8119 din 27 aprilie 2018, cu urmă-
toarele puncte ale ordinii de zi: 1. 
Aprobarea şi ratificarea Raportului 
Consiliului de Administrație al Socie-
tății privind activitatea desfăşurată 
în anul financiar 2016. 2. Aprobarea 
şi ratificarea situațiilor financiare 
anuale aferente anului 2016, în baza 
Raportului Consiliului de Adminis-
trație şi a Raportului de Audit 
întocmit de auditorul Societății. 3. 
Aprobarea şi ratificarea repartizării 
rezultatului exercițiului financiar 
2016, în baza conținutului situațiilor 
financiare anuale, conform propu-
nerii Consiliului de Administrație. În 
consecință, ordinea de zi completată 
se renumerotează şi devine: 1. Apro-
barea şi ratificarea Raportului Consi-
liului de Administrație al Societății 
privind activitatea desfăşurată în 
anul financiar 2016. 2. Aprobarea şi 
ratificarea situațiilor financiare 
anuale aferente anului 2016, în baza 
Raportului Consiliului de Adminis-
trație şi a Raportului de Audit 
întocmit de auditorul Societății; 3. 
Aprobarea si ratificarea repartizării 
rezultatului exercițiului financiar 
2016, în baza conținutului situațiilor 
financiare anuale, conform propu-
nerii Consiliului de Administrație; 4. 
Aprobarea situațiilor financiare 
aferente anului 2017. 5. Aprobarea 
acoperirii pierderii contabile aferente 
exercițiului financiar 2017; 6. Apro-
barea raportul de audit aferent 
anului 2017 întocmit de auditorul 
financiar, societatea Deloitte Audit 
SRL; 7. Aprobarea raportului de 
gestiune al membrilor Consiliului de 
Administrație al societății şi apro-
barea descărcării de gestiune a admi-
nistratorilor societății pentru 
exercițiul financiar aferent anului 
2017; 8. Aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli aferent anului 
2017; 9. Aprobarea Planului de inves-
tiții al societății pentru anul 2018; 10. 
Discutarea posibilității acordării de 

dividende având în vedere contractul 
de tranzacție încheiat în luna decem-
brie 2017 de către acționarii Platicos 
Tatay S.A. şi Prodplast S.A. şi stabi-
lirea, după caz, a cuantumului 
acestor dividende. 11. Aprobarea 
împuternicirii d-lui. Dumitrescu 
Constantin Gabriel, în calitate de 
director general al Societății, cu 
puteri şi autoritate deplină, pentru a 
semna, în forma prevăzută de lege, 
hotărârile Adunării Generale Ordi-
nare ale acționarilor Societății şi 
pentru a efectua toate formalitățile 
legale pentru asigurarea înregistrării, 
publicității, opozabilității şi execu-
tării hotărârilor adoptate de acționari 
prin prezenta adunare.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor INTEC S.A. 
(completare): Consiliul de Adminis-
traţie al INTEC S.A, cu sediul în 
Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 105, 
sector 4, la solicitarea înregistrată sub 
nr. 4/03.05.2018 a acţionarului BG 
Management Consultants S.R.L, 
deţinător a 89,2325% din capitalul 
social al INTEC S.A, în temeiul 
art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 
republicată cu modificările şi comple-
tările ulterioare, anunţă completarea 
Ordinii de zi a Convocării Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
INTEC S.A fixată pentru data de 
29.05.2018 (sau 30.05.2018), ora 
12:00, publicată în Monitorul Oficial, 
partea a IV-a,  nr. 1620/26.04.2018 şi 
în ziarul “Jurnalul” din data de 
26.04.2018, conform celor de mai jos: 
Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
INTEC S.A. se completează cu 
următoarele puncte: Punctul 7: 
Aprobarea modificării indemnizaţiei 
brute lunare a administratorilor 
INTEC S.A., ca urmare a punerii în 
aplicare a dispoziţiilor  O.U.G. nr. 
79/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal,  de  la  suma de 
2.000 lei, brut, lunar la suma de 2.400 
lei, brut, lunar, pentru fiecare dintre 
membrii Consiliului de Adminis-
traţie. Punctul 8: Revocarea şi radi-
erea de la Registrul Comertului 
Bucureşti a administratorului Socie-
tăţii, Dl. Mihailov Sergiu, ca urmare 
a Notificării nr. 101/25.04.2018 
privind renunţarea la mandatul de 
administrator. Punctul 9: Numirea/ 
Confirmarea, ca administrator, 
membru al Consiliului de Adminis-
traţie al  Societăţii, a Dnei. Dobre 
Ramona– Maria, cetăţean român, 
domiciliată  în Mun. Bucureşti, 
Sector 1, Calea Griviţei, nr.405, sc.B, 
apt.2, identificată cu CI seria RX 
număr 378118 eliberată de SPCEP 
Sector 1 la data de 25.10.2013, CNP 
2801004080056, numită provizoriu  
pe  postul   vacant creat prin renun-
ţarea la mandat a dlui. Mihailov  
Sergiu;  durata  mandatului  dnei. 
Dobre Ramona– Maria se întinde 
până la data la care expiră manda-
tele  celorlalţi  doi membri ai Consi-
liului de Administraţie, respectiv 
până la data de 11.02.2019, iar 
remuneraţia acesteia va fi egala cu 
cea a  administratorului demisionat, 
respectiv 2.400 lei, brut. Toate cele-
lalte prevederi ale convocatorului 
Adunării Generale Ordinare, a Acţi-
onarilor INTEC S.A., publicat în 
Monitorul Oficial, partea a IV-a,  nr. 
1620/26.04.2018 şi în  ziarul 
“Jurnalul” din data de 26.04.2018, 
rămân nemodificate. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al 
INTEC S.A, Bezerghianu Niculai.

l Convocare. Consiliul de Adminis-
traţie al SC Independenţa SA, cu 
sediul în localitatea Independenţa, 
Jud. Călăraşi, în conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 republicată, 
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convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru ziua de 
15.06.2018, ora 10.00 la sediul socie-
tăţii pentru toţi actionarii înregistrati 
în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 25.05.2018, considerată dată 
de referinţă. Ordinea de zi este urma-
toarea: 1. Modificări privind compo-
nenţa Consiliului de Administraţie şi 
mandatul acordat administratorilor. 
2. Modificări privind componenţa 
Comisiei de Cenzori şi mandatul 
acordat cenzorilor. 3. Fixarea remu-
neraţiei administratorilor şi cenzo-
rilor. 4. Diverse. Participarea 
acţionarilor se va face personal sau 
prin reprezentant cu procură 
specială. Formularele pentru procuri 
speciale se pot obţine de la sediul 
societăţii. Documente şi materiale 
informative cu privire la ordinea de 
zi, se pot consulta la sediul societăţii 
din localitatea Independenta, judeţul 
Călăraşi, zilnic între orele 8.30 -16.30, 
începand cu data de 25.05.2018.  
Dacă în data de 15.06.2018 
Adunarea Generală Ordinară nu 
îndeplineţte cvorumul legal pentru 
întrunire, se reprogramează pentru 
ziua de 16.06.2018  ora 10.00 cu 
aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII  
l Penitenciarul Bacău organizează 
la sediul din str. G-ral Guşe, nr.3, la 
06.06.2018, ora 10.30, licitaţia cu 
strigare pentru închirierea a două 
spaţii destinate instalării automate 
de băuturi calde şi un automat 
pentru băuturi calde şi/sau reci şi 
gustări tip snack. Tariful minim este 
400 Lei/mp/lună, pasul de licitare 10 
Lei, garanţia de participare este 96 
Lei pentru automatele de băuturi 
calde sau 192Lei pentru automatul 
de gustări. Informaţii la sediul 
unităţii sau telefon: 0234.520.852, 
int.115.

l Primăria comunei Breaza, județul 
Suceava, anunță organizarea proce-
durii de licitație publică cu strigare, 
privind închirierea trupului de 
păşune comunală Dădu – Basca, în 
suprafața de 77,54 ha. Cererea de 
înscriere împreună cu documentele 
de calificare, vor fi depuse la registra-
tură Primăriei comunei Breaza, în 
plic sigilat,  până la data de 
23.05.2018, orele 16:00. Data deschi-
derii licitației publice: 24.05.2018, 
orele 10:00. Caietul se sarcini, 
precum şi orice alte informații le 
puteți solicita la sediul autorității 
contractancte, respectiv Primăria 
comunei Breaza, județul Suceava, tel. 
0230-574.806 sau 0730.117.888.

l Calco Prod SRL prin lichidator 
judiciar VIA INSOLV SPRL scoate 
la vânzare in data de 30.05.2018, ora 
15:30 prin licitaţie publică proprie-
tate imobiliară situata in Ploiesti, str. 
Carpenului, nr. 11, jud. Prahova, nr. 
cadastral provizoriu 1458/1, inscris in 
cartea funciara nr.3376/1 a localitatii 
Ploiesti, jud. Prahova (teren intra-
vilan cu suprafata de 949 mp, 
C1-spatiu depozitare, C2-anexa si 
C3- cabina poarta) la valoarea de 
pornire de 210.000,00 lei fara TVA, 
vanzare aprobata de Adunarea credi-
torilor din data de 13.02.2018. Pasul 
de licitatie este de 2% din valoarea de 
pornire fara TVA. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 500,00 lei fara 
TVA de la sediul lichidatorului şi vor 
depune oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 21.000,00 lei pana la data 
de 29.05.2018.

l Lichidator judiciar, organizează 
licitație publică pentru echipamen-
tul-cântar auto 60 tone la prețul de 
25.492 lei cu TVA Inclus. Licitația va 

avea loc la data de 21.05.2018, ora 
14, în Ploieşti, P-ța Victoriei, nr.7, bl. 
A Est, ap. 51, jud Prahova. În cazul 
în care bunul nu se vinde, licitația va 
fi reluată în datele de 24.05.2018 ora 
14, 30.05.2018 ora 14, 04.06.2018 ora 
14, 08.06.2018 14:00. Înscrierea la 
licitație se face cu cel puțin 1 (una) zi 
înainte de data fixată pentru licitație. 
Pentru înscriere sunt necesare: cerere 
de înscriere, copie CI sau Certificat 
de înmatriculare, împuternicire 
pentru reprezentant, dovada achi-
tării garanției de participare de 10% 
din prețul de pornire şi 100 lei repre-
zentând contravaloarea regulamen-
tului. Aceste sume se vor achita la 
biroul lichidatorului sau în contul 
deschis pe “Online Consulting SRL” 
la  L ibra  Bank  SA Agenț ia  
P l o i e ş t i  s u b  n r . 
RO69BREL0002000548960100 cod 
fiscal 15607923. Informații suplimen-
tare la tel: 0744920534, email: tempo-
i n s o l v @ g m a i l . c o m  ş i  w w w.
tempoinsolv.ro.

l S.C. Doroca S.A, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, dosar nr. 
1508/40/2013 Tribunalul  Botosani, 
anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum 
urmează: A. Imobil situat în Dorohoi, 
str. Brazi, nr.1 amplasat pe teren în 
concesiune de la municipiul Dorohoi, 
compus din: 1. Restaurant Hotel 
Cabana Brazi cu subsol, parter şi etaj 
cu s.c la sol de 701,10 mp; 2. Magazie 
cu s.c. la sol de 34,30 mp; 3.Magazie 
si beci cu s.c. la sol de 97,20 m.p.; 
Pretul de vanzare fiind de 1.754.000 
lei (382.400Euro ),TVA inclus(100%). 
B. Spaţiu comercial situat in 
Dorohoi, Aleea Duzilor, nr. 12, bl.
E1-parter, în suprafaţă utila de 
245,50 mp(construita 266,90 mp).
Terenul în cota indiviza de 61,89 mp  
este concesionat de la municipiul 
Dorohoi la pretul  de 315.100 lei 
(68.700 Euro), TVA inclus (100%). 
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt, cu o zi inainte de data 
licitatiei, orele 15.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, Str.  Vasile Lupu, Nr. 43, 
Jud. Iaşi, în data de 25.05.2018, orele 
14:00, şi se va desfăşura în conformi-
tate cu prevederile legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din 
15.03.2016 si adunarea creditorilor 
din 04.10.2017. 
Adjudecarea se va face în conformi-
tate cu prevederile Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a licita-
ţiei. Garantia este in cuantum de 
10% din valoarea de vanzare. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232 /240 .890 ;  0742 /109899 , 
0745308671, Fax 0232/240890.

l Lichidatorul judiciar al debitoarei 
S.C. Agrocereal Carani SRL, cu 
punctul de lucru în localitatea 
Carani, jud. Timiş, scoate la vânzare 
prin licitație publică deschisă cu stri-
gare următoarele bunuri: 1. Bunuri 
mobile, din următoarele categorii: 
-utilaje agricole: discuri tractate 
pentru pregatire teren marca Vader-
stad, discuri tractate pentru scarificat 
marca Cultiplow, semănători tractate 
Vaderstad, combine agricole marca 
Case, combină agricolă marca 
Massey Fergusson, headere, căru-
cioare headere, utilaje tractate Hawe, 
pulverizatoare îngrăşăminte Blan-
chard, tractoare agricole Case 
MX285, Case MX270 şi Case JX95, 
plug Gregorir Besson, semănători cu 

accesorii Gaspardo, dispozitive pozi-
ționare GPS, scarificatoare Gaspardo 
Artiglio, echipamente recoltat rapiță 
Reptol, sisteme ghidare agricole 
Matrix 570G, instalații împrăştiat 
îngrăşăminte Sulky, instalații de 
stropit Inuma, maşină de triat 
semințe, trusă portabilă pentru 
analize sol; -mijloace de transport 
auto: autoutilitare Ford Transit, 
microbuze Mercedes Benz, autotu-
risme teren Mitsubishi; -echipamente 
atelier reparații auto şi utilaje; -stoc 
piese de schimb. Bunurile mobile se 
află depozitate la punctul de lucru al 
debitoarei din localitatea Carani, jud. 
Timiş. Prețul de începere a licitației 
este scăzut  cu 35 % față de valoarea 
de evaluare. 2. Bunuri imobile, după 
cum urmează: -hale industriale 
Schnell, preț pornire licitație 590.000 
EUR excl. TVA , reprezentând 100 % 
preț de evaluare. -silozuri metalice (7 
celule cu o capacitate de 140.000 mc) 
şi terenurile aferente la prețul de 
pornire de 6.432.020 EUR excl. TVA 
reprezentând 100% preț de evaluare. 
Bunurile imobile sunt situate în loca-
litatea Carani, jud. Timiş. Licitațiile 
vor avea loc în zilele de 16.05.2018, 
23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018 şi 
13.06.2018, orele 14,00, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din str. 
Frederic Joliot – Curie , nr. 17, sector 
5, Bucureşti, ap.1, parter Bucureşti. 
Caietul de sarcini poate fi achiziți-
onat de la punctul de lucru al debi-
toarei din loc. Carani, jud. Timiş, sau 
de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din str. Frederic Joliot – 
Curie, nr. 17, sector 5, Bucureşti,  
ap.1, parter, contra sumei de 200 lei 
excl TVA  pentru bunuri mobile şi  
3.000 lei excl. TVA pentru  bunurile  
imobile.  Telefon de contact: 
0761.334.994,  0740.105.504, 
021.313.7515.

l Primăria Municipiului Oltenița cu 
sediul în municipiul Oltenița, B-dul 
Republicii, nr.40, Județul Călăraşi, 
tel/fax: 0242/515.169; 0242/515.087, 
anunță: Organizarea licitației publice 
cu strigare pentru închirierea unui 
spațiu aparținând domeniului privat 
al municipiului Oltenița, în suprafață 
utilă de 63,19mp., situat în comuna 
Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, 
nr.1 A, bl. I, sc. A, ap.2, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinația spațiu prestări 
servicii activități poştale, licitație 
publică organizată în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice pentru concesio-
narea /închirierea /vânzarea bunu-
rilor aparţinând domeniului privat /
închirierea bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului 
Oltenița, cu modificările ulterioare, 
cât şi cu prevederile Legii nr. 
215/2001 privind administrația 
publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data, ora şi 
locul de deschidere a ofertelor: 
22.06.2018, ora 11:00, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii nr. 40. Prețul minim 
de începere al licitației este echiva-
lentul în lei la data efectuării plății a 
2,49 euro/mp/luna (curs B.N.R.) cu 
salt de supralicitare de 10% inclus. 
Pasul de creştere al licitației este de 
10%. Ofertanții pot depune docu-
mentațiile necesare participării la 
licitație până la data şi ora limită de: 
21.06.2018, ora 11:00, la registratura 
Primăriei municipiului Oltenița, 
într-un singur exemplar original. 
Documentele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 
11.05.2018 la sediul Primăriei muni-
cipiului Oltenița, b-dul Republicii, 
nr.40, etaj 2, camera 22. Prețul de 
achiziție al caietului de sarcini este de 
20 lei şi se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Oltenița. 

Ofertanții sunt obligați să depună 
până la termenul limită de primire a 
documentațiilor necesare participării 
la licitație, dovada achitării garanției 
de participare, a contravalorii caie-
tului de sarcini şi a taxei de partici-
pare la licitație. Durata închirierii: 10 
ani, cu posibilități de prelungire, 
conform caietului de sarcini. 
Anunțul privind licitația publică cu 
strigare pentru închirierea spațiului 
de mai sus, va fi afişat la panoul de 
afişaj al primăriei începând cu data 
de 11.05.2018. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de atri-
buire pot fi depuse la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, Birou Regis-
tratură, sau pot fi transmise prin fax 
la nr. 0242/515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com  cu cel 
puţin 4 zile lucrătoare înainte de data 
limită pentru depunerea ofertelor. 
Durata în care ofertanții rămân 
angajați prin termenii ofertelor lor: 
până la încheierea contractului. Data 
transmiterii spre publicare a anun-
țului: 15.05.2018. PRIMAR -Ţone 
Petre; Întocmit -Zavalaş Liviu.

l Primăria Municipiului Oltenița cu 
sediul în municipiul Oltenița, B-dul 
Republicii, nr.40, Județul Călăraşi, 
tel/fax: 0242/515.169; 0242/515.087, 
anuntă, organizarea licitației publice 
cu strigare pentru închirierea unui 
spațiu aparținând domeniului privat 
al municipiului Oltenița, în suprafață 
utilă de 51,52mp., situat în comuna 
Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, 
nr.1 A, bl. I, sc.A, ap.4, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinația spațiu prestări 
servicii bancare, licitație publică 
organizată în conformitate cu preve-
derile Regulamentului privind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea /închi-
rierea /vânzarea bunurilor aparţi-
nând domeniului privat /închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Olteniâa, cu 
modificările ulterioare, cât şi cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Data, ora şi locul de deschidere 
a ofertelor: 22.06.2018, ora 11:30, la 
sediul Primăriei municipiului Olte-
nița, b-dul Republicii nr. 40. Prețul 
minim de începere al licitației este 
echivalentul în lei la data efectuării 
plății a 2,49 euro/mp/lună (curs 
B.N.R.) cu salt de supralicitare de 
10% inclus. Pasul de creştere al licita-
ției este de 10%.
Ofertanții pot depune documentațiile 
necesare participării la licitație până 
la data şi ora limită de: 21.06.2018, 
ora 11:00, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița, într-un singur 
exemplar original. Documentele lici-
tației se vor pune la dispoziție înce-
pând cu data de 11.05.2018 la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii, nr.40, etaj 2, camera 
22. Prețul de achiziție al caietului de 
sarcini este de 20 lei şi se va achita la 
casieria Primăriei municipiului Olte-
nița. Ofertanții sunt obligați să 
depună până la termenul limită de 
primire a documentatiilor necesare 
participării la licitație, dovada achi-
tării garanției de participare, a 
contravalorii caietului de sarcini şi a 
taxei de participare la licitație. 
Durata închirierii: 10 ani, cu posibili-
tăți de prelungire, conform caietului 
de sarcini. Anunțul privind licitația 
publică cu strigare pentru închirierea 
spațiului de mai sus, va fi afişat la 
panoul de afişaj al primăriei înce-
pând cu data de 11.05.2018. Solicitări 
de clarificări cu privire la documen-
taţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului Olte-
niţa, Birou Registratură, sau pot fi 
t r a n s m i s e  p r i n  f a x  l a  n r. 
0242/515.087, e-mail achizitii.prima-

riaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 4 
zile lucrătoare înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor. Durata 
în care ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la înche-
ierea contractului. Data transmiterii 
spre  publ icare  a  anunțului : 
15.05.2018. PRIMAR -Ţone Petre; 
Întocmit -Zavalaş Liviu.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport marfă pe 
numele Marunţelu Anton Octavian. 
Îl declar nul.

l Casa Carla SRL, J02/1159/2015, 
CUI:35142490, Sediu Olari, Nr.34, 
Jud.Arad, pierdut Certificat Consta-
tator şi CUI. Le declar nule.

l Pierdut Certificat constatator, 
CUI, Act constitutiv, eliberate de 
ORC Arad pentru IF Suba Danut. Le 
declar nule.

l  S u b s c r i s a ,  F M S  S R L , 
CUI:37283046, declar pierdut Certi-
ficatul de înregistrare Seria B, 
nr.3379470, emis de Registrul 
Comerțului la 28.03.2017. Îl declar 
nul.

l ICAR TRIPS SRL declară pier-
dute următoarele chitanţiere nefolo-
site: GLIAS 3350876-3350900, 
GLIAS 3351326-3351350. Le 
declarăm nule.

l Pierdut ştampila Asociaţiei de 
proprietari din Bd. Dacia 26, sector 
1. O declar nulă.

l Pierdut Proces Verbal anexa la 
contractul de construire nr. 611/6-
1978 pe numele Vasile Constantin si 
Vasile Anisoara. Il declar nul. 
Telefon: 0723397387

l Declar pierdută dispoziţia nr. 
7722/16.04.2007 emisă de PMB pe 
numele Seferian Calvo Haig 
Alejandro. O declar nulă.

l Pierdut atestat profesional Nr. 
M00163789H, eliberat de ARR 
Mehedinţi la 10.10.2015, pe numele 
Sperlea Constantin Laurenţiu. Se 
declară nul.

l Societatea Crimato Star SRL CUI 
39268271 nr. unic de Registrul  
Comerţului  J34/252/02.05.2018. 
Declar certificatul de înregistrare şi 
constatatoare de autorizare pierdute 
şi nule.

l Pierdut contract de vânzare 
cumpărare  Nr.  1572/RS din 
27.11.1991 al unei locuinţe pe numele  
Dumitrascu Vasilica, eliberat de 
RAGCL ELAST, str. Amurgului nr. 
2, Rm -Sărat, jud. Buzău.

l SC Wind and Dust Commerce 
CUI 36947790,  J23/192/2017 cu 
sediul în Bragadiru sos. Alexandriei 
nr. 60, Ilfov, declar pierdut certifi-
catul constatator el iberat la 
27.01.2017 de ONRC Ilfov. Îl declar 
nul.

l SC Mars Commercial Center Srl 
cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str.
Pictor Theodor Aman, nr.16, ap.2, 
etaj P, având CUI 18837927, număr 
de înregistrare la Regitrul Comer-
țului J40/11219/2006, declar pierdut 
Certificat Constatator care atestă 
înregistrarea declarațiilor pe proprie 
răspundere privind autorizarea func-
ționării sediului secundar din locali-
tatea Piatră Neamț, str. Plăieşului nr. 
2, jud. Neamț, emis de Oficiul Nați-
onal al Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti. Îl declar 
nul.


