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OFERTE SERVICIU
l Angajăm personal ture de noapte şi 
zi pentru îngrijire bătrâni în azile 
Anglia. Cerinţe: limba engleză, adap-
tabilitate, spirit de echipă şi atitudine 
pozitivă. Experienţa în domeniu poate 
fi un avantaj. Oferim salarii atractive, 
cursuri în cadrul companiei, concedii 
plătite. Vă facilităm închirierea locu-
inţei în apropierea locului de muncă, 
plata chiriei fiind responsabilitatea 
dvs. Aşteptăm CV la e-mail aurelian@
medicihealthcare.co.uk sau aurelian_
ghexghe@icloud.com. Aurelian 
tel.00447492318158

l Administratia Nationala de Meteo-
rologie scoate la concurs un post de 
meteorolog, conditii: studii universi-
tare de specialitate, master si vechime 
de minim 6 luni. Cererile se depun 
pana la data de 30.03.2018. Examenul 
va avea loc in ziua de 20.04.2018. 
Relatii: Biroul Resurse Umane – 
telefon 021/318.32.40 int. 197.

l AJPIS -ILFOV cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. Gen. Gh. Magheru, nr. 7 
sector 1. Tel/Fax: 021.256.97.83 / 
0371.601.908 organizează concurs în 
perioada 17.04. -19.04.2018 proba 
scrisă şi interviu, ora 9.30  pentru 1 
post vacant de consilier, clasa I, grad 
profesional superior la serviciul bene-
ficii de asistentă socială. Cerinte 
-condiţii generale : candidaţii să înde-
plineasca condiţiile conform art. 54 
din Legea nr.188/1999 repub, condiţii 
specifice: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă; vechime în 
specialitatea studiilor min 9 ani. 
Depunere dosar de înscriere în peri-
oada 16.03.2018 -04.04.2018 la sediul 
instituţiei. Condiţiile de participare şi 
bibliografia se afişează la sediul insti-
tuţiei.

l Anunţ concurs. Centrul Naţional 
de Evaluare şi Examinare organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de auditor 
clasa I grad profesional superior la 
Compartimentul Audit în data de: 
Proba scrisă în data de 19.04.2018, ora 
10.00 la sediul Centrului Național de 
Evaluare şi Examinare din Bucureşti, 
sector 1, strada General Berthelot, 
nr.26. Condițiile de participare la 
concurs sunt: Condiţiile generale de 
participare sunt cele prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în profilul ştiințe economice; -Vechime 
în specialitatea studiilor minim 9 ani. 
Perioada de înscriere la concurs este 
de 20 de zile de la publicarea în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, şi a unui cotidian de largă circu-
lație, respectiv 16 martie -04 aprilie 
2018. Înscrierile la concurs se fac la 
sediul Centrului Naţional de Evaluare 
şi Examinare din str.G-ral Berthelot, 
nr.26, sector 1, Bucureşti la Comparti-
mentul Resurse Umane la doamna 
Ilincescu Carmina-Daniela, consilier 
clasa I grad profesional superior, 

t e l e f o n / f a x :  0 2 1 . 3 1 4 . 4 4 . 1 1 , 
021.310.32.07, adresa mail: carmina.
ilincescu@rocnee.eu. Informaţii supli-
mentare: actele necesare pentru 
înscriere, bibliografia şi propunerile 
privind componenţa comisilor de 
concurs şi de soluţionare a contestaţi-
ilor se pot obţine de la Centrul Naţi-
onal de Evaluare şi Examinare din 
Bucureşti, Sector 1, strada General 
Berthelot, nr.26 Compartimentul 
Resurse Umane la doamna Ilincescu 
Carmina-Daniela, consilier clasa I 
grad profesional superior telefon/fax: 
021.314.44.11, 021.310.32.07, adresa 
mail: carmina.ilincescu@rocnee.eu. 
Director General, Marian Șuță.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
16.04.2018  orele 10.00 proba scrisă  şi 
în data de 24.04.2018 interviul  pentru 
ocuparea  unei funcții publice de 
conducere de şef serviciu la Serviciul  
investiții, achiziții  publice.  Au fost 
stabilite următoarele condiţii de parti-
cipare  la concurs: - să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici republicată; - 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -minim 2  ani  vechime în 
specialitatea studiilor; -studii de 
masterat sau postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice; Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul resurse 
umane,  în termen de 20 de zile  de la 
data publicării anunţului.  Pentru 
relaţii suplimentare vă puteţi adresa 
la Compartimentul  resurse umane, 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, inte-
rior 114.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, gradul 
profesional asistent la Serviciul inves-
tiții publice, Direcția tehnică, investiții 
infrastructură drumuri publice şi 
transport public județean din 
Aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj. A. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului. Concursul 
se va desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj, astfel: - dată susţinere 
proba scrisă:  16 aprilie 2018, ora 
10:30; - dată susţinere interviu: în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. B. 
Condiţiile de participare la concurs. 1. 
Candidații să fie absolvenți de studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul 
fundamental ştiințe inginereşti; 2. 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice – 
minimum 1 an. C. Candidaţii vor 
depune dosarul de concurs în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv perioada 
16.03.2018 - 04.04.2018, la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj. D. Datele 
de contact ale secretarului comisiei de 
concurs: Florea Giorgiana, consilier 
superior la Compartimentul resurse 
umane, managementul funcției 
publice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj, adresa de 
corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, 
str. Victoriei, nr. 2-4, et. 2, camera 241, 
telefon: 0372531241, adresă de email: 
giorgiana.florea@cjgorj.ro. 

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de referent, clasa a III-a, 
gradul profesional superior la Servi-
ciul promovare, turism şi comunicare, 
Direcția managementul proiectelor şi 
relații externe din Aparatul de specia-
litate al Consiliului Județean Gorj. A. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului. Concursul se va desfă-
şura la sediul Consiliul Județean Gorj, 
astfel: - proba suplimentară (verifi-
carea cunoştințelor în domeniul IT - 
nivel mediu): 17 aprilie 2018, ora 
09:00, la sediul Consiliului Județean 
Gorj; - proba scrisă:  17 aprilie 2018, 
ora 11:00, la sediul Consiliului Jude-
ţean Gorj; - interviul: în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. B. Condiții de 
participare la concurs; - candidații să 
fie absolvenți de studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției - 
minimum 9 ani; - cunoştințe operare 
PC - nivel mediu. C. Candidaţii vor 
depune dosarul de concurs în termen 
de 20 zile de la data publicării  anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III, respectiv în perioada 
16.03.2018-04.04.2018, la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj. D. Datele 
de contact ale secretarului comisiei de 
concurs: Andrei Daniela, consilier 
superior la Compartimentul de mana-
gement al unităților sanitare preluate, 
monitorizare indicatori, salarizare din 
aparatul de specialitate al Consiliul 
Judeţean Gorj, adresa de corespon-
dență: Municipiul Târgu-Jiu, str. 
Victoriei, nr. 2-4, et. 2, camera 236, 
telefon: 0372531236, adresă de email: 
daniela.andrei@cjgorj.ro.

l Primăria Municipiului Oltenița 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
publice vacante: -2 posturi  ”consilier 
grad profesional principal” în cadrul 
Direcției Economice -Biroul Achiziții 
publice, Licitații, Implementare 
proiecte: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-minimum 5 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice. -consilier, grad profe-
sional debutant -Serviciul Urmărire, 
Încasare -Direcția Impozite şi taxe 
locale: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
domeniul Finanțe şi bănci; -nu se 
solicită vechime. -consilier, grad profe-
sional debutant Compartimentul 
Stare civilă -Serviciul Public Comu-
nitar de Evidență a Persoanelor: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
domeniul Drept, specializarea Drept; 
-nu se solicită vechime. Concursul 
constă în proba scrisă (19.IV.2018 -ora 
10,00) şi interviu (se va susține în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare de 

la data susținerii probei scrise), la 
sediul Primăriei municipiului Olte-
nița. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune până la data de 04.
IV.2018 la sediul Primăriei munici-
piului Oltenița, b-dul Republicii nr.40. 
Condițiile de participare la concurs, 
bibliografia şi actele necesare pentru 
dosarul de înscriere se afişează la 
sediul Primăriei Oltenița şi publicate 
pe site-ul acesteia. Relații suplimen-
tare se pot obține de la Serviciul 
Resurse umane - tel.0242.515.770, 
email:  secretariat.primariaoltenita@
gmail.com, persoană de contact 
-Postelnicu Larisa, Șef serviciu R.u.
 
l Direcţia Generală Management 
Urgenţe Medicale, organizează 
concurs în vederea încadrării, pe peri-
oadă nedeterminată, prin recrutare 
din sursă externă, în condiţiile Legii 
nr. 53/2003– Codul Muncii, republi-
cată, Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului– cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Hotărârii Guvernului 
nr. 355/2007 privind supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor, cu modificările 
şi completările ulterioare, Ordinului 
M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele 
metodologice de supraveghere a sănă-
tăţii lucrătorilor, Procedurii nr. 
4244380 din 03.10.2013 privind algo-
ritmul şi responsabilităţile persona-
lului implicat în activitatea de 
examinare medicală pentru înca-
drarea personalului contractual în 
unităţile Ministerului Afacerilor 
Interne, având în vedere Memoran-
dumul cu tema: Aprobarea deblocării 
unor posturi vacante în M.A.I. nr. 
20963 din 30.10.2017 şi Nota-raport 
nr. 310821 din 20.11.2017 privind 
reevaluarea indicatorilor aprobaţi 
prin Memorandumul cu tema: „Apro-
barea deblocării unor posturi vacante 
în M.A.I.”, a postului de consilier 
gradul II-IA, prevăzut la poziţia 16 
din statul de organizare al unităţii. 
Pot participa la concursul organizat 
pentru ocuparea postului sus-menţi-
onat persoanele care îndeplinesc 
următoarele condiţii: a) Condiţii 
generale- prevăzute de art. 3 din 
Anexa la H.G. 286/2011 (Regula-
mentul– cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice), cu modificările şi completă-
rile ulterioare; b) Condiţii specifice: 
-studii de specialitate: studii universi-
tare de licenţă, absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalentă; -limbi străine 
şi nivelul de cunoaştere: o limbă de 
circulaţie internaţională– citit, scris şi 
vorbit: nivel elementar/ echivalent A2; 
-cunoştinţe de operare/ programare pe 
calculator şi nivelul de cunoaştere: 
nivel mediu de operare MS Word, 
Excel sau certificate/ atestat privind 

dobândirea competenţelor digitale ori 
alte documente de studii care să dove-
dească absolvirea unui program de 
formare în domeniul IT/ echivalent; 
-sunt declarate apt medical şi apt 
psihologic; -vechime în muncă: 
minimum 2 ani. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul de 
concurs secretarului comisiei până la 
data de 30.03.2018, ora 15.00, la 
Direcţia Generală Management 
Resurse Umane, cu sediul din str. 
Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, 
sector 1, Bucureşti, intrarea D, telefon 
021/303.70.80, int. 11437. Concursul 
se va desfăşura la sediul Direcţiei 
Generale Management Urgenţe Medi-
cale din municipiul Bucureşti, str. 
Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, 
sector 1, Bucureşti, intrarea D, astfel: 
Selecţia dosarelor de concurs: 
03.04.2018; Proba scrisă: 12.04.2018; 
Interviul: 17.04.2018. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021/303.70.80, interior 11437, în zilele 
lucrătoare sau la sediul Direcţiei 
Generale Management Resurse 
Umane, din municipiul Bucureşti, str. 
Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, 
sector 1, intrarea D, precum şi pe 
pagina de internet a M.A.I. la adresa 
www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/ 
Anunţuri.

l Direcţia Locală de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6 organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
conducere vacante de: -Șef Birou 
Comunicare Analiză Sinteză, Patri-
moniu, Logistică. Concursul se orga-
nizează la sediul instituţiei din 
Bucureşti, str. Hanul Ancuţei nr.4, 
sector 6, în data de 18.04.2018, ora 
10.00 proba scrisă. Condiţiile de parti-
cipare la concurs: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -studii de 
masterat sau postuniversitare absol-
vite în domeniul Management- Inves-
tiţii şi achiziţii publice; -să fie numiţi 
într-o funcţie publică din clasa I; 
-vechime minimă în specialitatea 
studiilor: 2 ani; -să nu aibă în cazierul 
administrativ o sancţiune disciplinară 
neradiată. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării prezen-
tului anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III–a, la sediul 
instituţiei, respectiv  în perioada  
16.03– 04.04.2018. Bibliografia se 
afişează pe site-ul şi la avizierul insti-
tuţiei. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei şi la nr. de 
tel.: 021.434.13.31– Serviciul Resurse 
Umane, Juridic, inspector resurse 
umane, Mic Silvia.

l Primăria comunei Clinceni– județ 
Ilfov organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiilor publice de execuţie 
vacante de: -Inspector clasa I, grad 
profesional Superior– Comparti-
mentul Registru Agricol şi Fond 
Funciar; Concursul va avea loc pe 
data de 17.04.2018, ora 11.00 la sediul 
Primăriei Clinceni din Str. Principală, 
nr. 107A, Comuna Clinceni, Jud. 
Ilfov– proba scrisă, iar interviul va 
avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de 
la afişarea rezultatelor la proba scrisă. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
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condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, Statutul Funcţio-
narilor Publici  r2 cu modificările şi 
completările ulterioare, la care se 
adaugă: Condiţii specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante de Inspector clasa I, grad 
profesional Superior- Comparti-
mentul Registru Agricol şi Fond 
Funciar: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-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 
16.03.2018 până la data de 04.04.2018 
la sediul Primăriei comunei Clinceni, 
Str. Principală nr. 107A, comuna Clin-
ceni, judeţul Ilfov. Persoana de 
contact este doamna Lupu Mariana– 
Inspector, grad profesional Debutant, 
P r i m ă r i a  C l i n c e n i ,  t e l e f o n 
021/369.40.41.

l Primăria Comunei Svinița organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea Funcţiei publice de execuţie 
de Inspector clasa I, grad asistent din 
cadrul Compartimentului Contabili-
tate a aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Svinița, județul 
Mehedinți. Condiţii specifice:  -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul: 
,Științe Economice”; -vechime în 
specialitatea studiilor minim 2 ani;    
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei comunei Svinița, nr.26, 
judetul Mehedinți în perioada: 17.04.- 
19.04.2018 şi constă în susţinerea a 
două probe: -Proba scrisă  în data de  
17.04.2018, ora 10.00  -Interviul în 
data de 19.04.2018, ora 14.00. Dosa-
rele de înscriere se depun până la data 
de 09.04.2018 ora 16.00 la secretarul 
comisiei de concurs la sediul Primăriei 
comunei Svinița, județul Mehedinţi.

l In conformitate cu prevederile HG 
611/2008, Primăria comunei Reviga, 
judetul Ialomita, organizează în data 
de  25 aprilie  2018  ora 10.00 - proba 
scrisa   şi  in data de 27 aprilie 2018, ora 
10.00 - interviul, la sediul Primăriei 
comunei Reviga concurs în vederea 
ocupării urmatoarei funcţii publice 
vacante de executie: -Inspector (asis-
tent social), clasa I, gradul profesional 
superior - Compartimentul asisitență 
socială; Condiţii pentru înscrierea la 
concurs: - studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata , absolvite 
cu diploma de licentă sau echivalent   
in domeniul asistență socială sau psiho-
logie. -vechime în specialitatea studiilor 
9 ani. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Dosarele vor fi de depuse în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Pentru primirea dosa-
relor de concurs cei interesati se vor 
adresa la sediul Primariei comunei 
Reviga, judetul Ialomita, Șos. A.I. 
Cuza, nr. 19, Cod postal 927195.Tel/
Fax 0243-246199/246343 E-mail – 
prim_reviga@yahoo.com, persoana de 
contact d-nul Mitrea Dănuț, secretar al 
comunei. 

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, orga-
nizează concurs în data de 12.04.2018 
pentru ocuparea a două posturi 
vacante de muncitor la Atelierul de 
întreținere şi reparații, instalații, 
utilaje, clădiri, pe durată nedetermi-
nată, după cum urmează: -un post 
vacant de muncitor calificat I -electri-

cian; -un post vacant de muncitor 
calificat IV -instalator frigotehnist. 
Condiţii specifice de participare: 
-pentru postul de muncitor calificat I 
-electrician: -calificare în meserie; -9 
ani vechime în meserie; -diplomă de 
studii medii; -pentru postul de 
muncitor calificat IV -instalator frigo-
tehnist: -calificare în meserie; 
-diplomă de studii medii. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina, în data de 
12.04.2018, ora 9.00, proba scrisă, şi în 
data 17.04.2018, ora 9.00, proba 
interviu. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 02.04.2018 
şi trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art.7 
din HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afişată la sediul unităţii şi 
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, nr. 199 din 09.III.2018, 
la anunţul cu numărul de înregistrare 
nr.144202 al Spitalului de Boli Pulmo-
nare Breaza, adresă: str. Miron 
Caproiu, nr.42-46, judeţul Prahova, 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante, conform HG nr. 
286/23.03.2011, de asistent medical 
generalist (PL) (2 posturi), se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Denumirea postului: a)Asistent 
medical generalist (PL) (2 posturi) 
-post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată, b)Infirmieră (1 post) 
-post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată” se va citi: „Denu-
mirea postului: a)Asistent medical 
generalist (PL) -debutant (2 posturi) 
-post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată, b)Infirmieră (1 post) 
-post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată.” (Prezenta rectificare 
nu se datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a III-a.) 
Restul anunţului rămâne neschimbat.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, nr.199 din 09.III.2018, 
la anunţul cu numărul de înregistrare 
nr. 144202 al Spitalului de Boli Pulmo-
nare Breaza, adresă: str. Miron 
Caproiu, nr. 42-46, judeţul Prahova, 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
v a c a n t e ,  c o n f o r m  H G  n r. 
286/23.03.2011, de asistent medical 
generalist (PL) (2 posturi), se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: a) studii 
postliceale sanitare, b) minimum 10 
clase, -curs de infirmieră organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: a) 
2 ani, b) 2 ani” se va citi: „Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: a) studii postliceale 
sanitare, b) minimum 10 clase, -curs 
de infirmieră organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: a) nu este 
cazul, b) 2 ani.” (Prezenta rectificare 
nu se datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a III-a.) 
Restul anunţului rămâne neschimbat.

l Primăria Comunei Bucşani, judeţul 
Dâmboviţa, cu sediul în comuna 
Bucşani, sat Bucşani, strada Princi-
pală, nr.1228, cod fiscal: 4344490, 
organizează concurs în vederea 
ocupării postului contractual vacant 
de: bibliotecar II -Compartiment 
„Bibliotecă”. Condiţii de participare: 
-studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă: 1 
(un) an. Dosarele se vor depune la 

secretarul localităţii în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Dosarele de 
concurs vor conține, în mod obilga-
toriu, documentele prevăzute la art.6 
din HG nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba scrisă 
va avea loc 19 aprilie 2018, ora 10.00. 
Data şi ora susţinerii interviului se va 
comunica după susţinerea probei 
scrise. Concursul va avea loc la Biblio-
teca Judeţeană „Ion Heliade Rădu-
lescu” Dâmboviţa, strada Stelea, nr.2, 
municipiul Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa. Persoană de contact: 
Rotaru Adrian -secretar localitate, 
t e l e f o n :  0 2 4 5 . 2 3 5 . 0 4 1 ,  f a x : 
0245.235.041. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului, bibliografia şi alte 
date necesare se pot afla de la sediul 
instituţiei sau de pe pagina web: www.
bucsani.ro 

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, 
str. Coloniei, nr.106, judeţul Argeş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant: 
1 post: muncitor calificat IV -bucătar 
în cadrul compartimentului Bloc 
Alimentar şi Dietetică, conform HG 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii, astfel: 1. 
Proba scrisă: 11.04.2018, ora 11.00; 2. 
Interviul: 16.04.2018, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Criterii la angajare: 
-certificat de calificare în meseria de 
bucătar; -vechime minimă în muncă: 
-nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 30.03.2018, ora 14.00, 
la sediul Spitalului de Pneumoftizio-
logie Leordeni. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni, persoană de contact: jr.Stan 
R a l u c a - M i h a e l a ,  t e l e f o n : 
0248.653.695, fax: 0248.653.690, 
e-mail: runos@spitalleordeni.ro

l Primăria Comunei Cogealac, cu 
sediul în localitatea Cogealac, strada 
Gării, nr.30, judeţul Constanţa, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, 
conform HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, de: -Șef 
serviciu- 1 (unu) post- studii medii/
superioare- fără vechime; -Șofer- 1 
(unu) post- studii medii- fără vechime; 
-Muncitor necalificat- 1 (unu) post 
-studii medii/ generale- fără vechime. 
Concursul de recrutare se va desfă-
şura la sediul Primăriei Comunei 
Cogealac, strada Gării, nr.30, după 
cum urmează: 1.Proba scrisă  în data 
de 11.04.2018, ora 10.00; 2. Proba 
interviu în data de 11.04.2018, ora 
14.00; 3.Proba practică în data de 
11.04.2018, ora 15.00 (pentru postul 
de muncitor necalificat). 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. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul Primăriei 
Comunei Cogealac, persoană de 
contact: Străjeru Corina, telefon: 
0 2 4 1 . 7 6 9 . 1 0 1 ,  f a x : 
0241.769.030, e-mail: 
contact@primariaco-
gealac.ro

l Agenția Română de 
Salvare a Vieții Omeneşti 
pe Mare, cu sediul în 
localitatea Constanța, 
Incinta Port, dana 78, 
jud. Constanța, organi-
zează concurs, conform 
HG 286/2011, modificată 
şi completată, pentru 
ocuparea următoarelor 
funcții  contractuale 
vacante: Grup Nave: 
-Ofițer punte secund- 1 

post; -Marinar- 1 post; -Motorist- 1 
post. Condiții specifice de ocupare a 
posturilor: -Ofițer punte secund- 1 
post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă (vor fi acceptate dosa-
rele candidaților care au media gene-
rală de promovare a studiilor peste 
7.00). Specialitate de bază: domeniul 
naval. Cerințe specifice: -posesor 
brevet pentru funcţia de ofițer punte 
second (brevet valabil pentru o peri-
oadă de minim 90 de zile de la data 
depunerii dosarului); -limba engleză: 
nivel avansat. Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției: 
3 ani. -Motorist- 1 post. Nivelul studi-
ilor: studii medii sau generale. Cerințe 
specifice: certificat de competenţă 
pentru funcția de motorist (certificat 
valabil pentru o perioadă de minim 90 
de zile de la data depunerii dosarului). 
Vechime în specialitate: 3 ani. 
Marinar- 1 post. Nivelul studiilor: 
studii medii sau generale. Cerințe 
specifice: certificat de competență 
pentru funcția de marinar (certificat 
valabil pentru o perioadă de minim 90 
de zile de la data depunerii dosarului). 
Vechime în specialitate: 6 ani. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor: 
30.03.2018, ora 16.00. 1.Selecția dosa-
relor de înscriere: 02.04.2018-
03.04.2018; 2.Proba scrisă: 12.04.2018, 
la ora 09.00; 3. Interviul: 18.04.2018, la 
ora 09.00;  4.  Proba practică: 
18.04.2018, la ora 12.00; 5.Afişare 
rezultate finale: 20.04.2018, la ora 
16.00. Depunerea dosarelor de 
concurs se va face la sediul ARSVOM, 
Incinta Port Constanța, dana 78, tel. 
0241.601.878. Tematica, bibliografia şi 
rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afişa la sediul unității şi 
pe pagina oficială: arsvom@inter-
sat-telecom.ro

CITAȚII
 

l Grumeza Corina Ioana, cu domici-
liul în sat. Corjăuţi, comuna Hilişeu 
Horia, judeţul Botoşani, în calitate de 
reclamant în dosar nr. 3950/222/2017, 
având ca obiect ,,divorţ,, citează la 
Judecătoria Dorohoi, în data de 
02.04.2018, pe Grumeza Ionuţ 
Gheorghe, în calitate de pârât, cu 
domiciliul necunoscut.

l Se citează numitul Tanko Ovidiu cu 
ultimul domiciliu in com. Ghimeş 
Făget, sat Bolovăniş, jud. Bacău, la 
Tribunalul Bacău, termen 14.05.2018, 
dosar 3498/260/2014, obiect partaj, 
reclamanta Tanko Daniela.   

l Se citeaza numitul Ducu Robert 
Ferdinant, cu domiciliul in comuna 
Ghergheasa, sat Ghergheasa, nr. 273, 
jud. Buzau, in calitate de parat in 
dosarul nr. 6318/105/2013*/a1, al 
Tribunalului Prahova - Sectia Fali-
ment, cu sediul in Ploiesti, B-dul 
Republicii, nr. 15, et. III, Winmarkt, 
jud. Prahova, avand ca obiect „cerere 
instituire raspundere patrimoniala”, 
cu termen la data de 14.05.2018.

l Numitul  Tarhon Gheorghe, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraş Tg. 
Frumos, str. Petru Rareş, bl.G1-1, 

sc.B, et.1, ap.7, jud. Iaşi este citat în 
calitate de pârât în proces cu Ciobanu 
Mariana – partaj bunuri comune la 
Judecătoria Paşcani, în dosar nr. 
4830/866/2017 pentru data de 
22.03.2018, ora 9.00, complet C09MF.

l Intimata I.I. Frandes Mariana, cu 
ultimul sediu cunoscut în municipiul 
Galaţi, str.Gheorghe Doja, nr.4, bloc 
4A, apartament 7, județ Galaţi, în 
prezent cu sediul necunoscut, este 
chemată la Judecătoria Galaţi, cu 
sediul în str. Brăilei, nr. 153, localitatea 
Galaţi, judeţul Galaţi, pentru 
termenul de judecată din data de 
28.03.2018, completul CC7n, sala 5, în 
proces cu petenta Zdrovit Romania 
SRL, pentru emiterea unei ordonanţe 
de plată.

l Pîrvănuş Adrian, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Dăbuleni, jud. Dolj, 
str. Alexandru Ioan Cuza, nr.70, este 
chemat la Judecătoria Craiova, în 
calitate de pârât, în dosarul nr. 
12881/215/2017, cu termen de jude-
cată la 18.04.2018, de către Pîrvănuş 
Ana.

l Onaca Maria este citata la Judeca-
toria Turda in data de 02.04.2018, in 
dosar nr.5549/328/2017, pentru divort.

l Numitul Nica Radu, cu ultimul 
domiciliu în comuna Stoileşti, sat 
Malu, județul Vâlcea este citat în data 
de 26 martie 2018, la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, în dosarul nr. 11925/288/2016, 
în calitate de pârât, în contradictoriu 
cu reclamanta Zmărăndoiu Maria, 
cauza având ca obiect procedura de 
declarare a morții pârâtului. 

l Numita Șincă Viorica, cu ultim 
domiciliu în Comuna Copăceni, Sat 
Copăceni, Strada Principală Numărul 
54, Judeţul Ilfov, este chemată în 
judecată, la data de 16.04.2018, la 
Judecatoria Cornetu ora 09:00 de 
către Jitaru Ionuţ Alexandru în cali-
tate de reclamant.

DIVERSE
 

l Caut doamnă pentru menaj. Relaţii 
la tel. 0766240944.

l SC Transbordare Vagoane Marfă 
SA, Bucureşti, prin administrator 
judiciar Carduelis Consulting IPURL, 
solicită depunerea de oferte în vederea 
selecţiei pentru serviciul de evaluare a 
bunurilor, situate în Cristeşti – Iaşi - 
utilaje şi imobile, Dorneşti – Suceava 
- utilaje şi imobile, Halmeu - Satu 
Mare - utilaje şi imobile, Târgu Neamţ 
- imobile, Galaţi şi Bucureşti - utilaje 
şi birotică. Ofertele se vor trimite la 
adresa adm. judiciar din Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, prin 
poştă, în plic cu confirmare de 
primire, până la data de 22.03.2018. 
Rel. tel. adm. judiciar Elena Huideş 
0722.634.777.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică credi-
torii cu privire la deschiderea proce-
durii generale a insolvenței prevăzută 
de Legea nr. 85/2014, împotriva debi-
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toarei S.C. Gama Ecoromplant S.R.L 
cu sediul în Municipiul Tulcea, str. 
Viticulturii, nr.8, jud. Tulcea, 
J36/126/2010, CUI 26797700, în 
dosarul 2562/88/2017 aflat pe rolul 
Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor 
asupra averii debitorului –29.03.2018, 
termenul de verificare a creanțelor, de 
întocmire si publicare in BPI a tabe-
lu lu i  pre l iminar  de  c reanțe 
–09.04.2018, termenul de definitivare 
a tabelului creantelor –27.04.2018, 
data primei țedințe a adunării gene-
rale a creditorilor este 13.04.2018. 
Următorul termen de judecată a fost 
fixat pentru data de 11.05.2018. 
Pentru relații: 021.318.74.25.

l PF Gheorghe Sorin-Gabriel, 
Mocanu Maria, Cojocaru Andrei, 
având domiciliul în str.Chitila Veche, 
nr.8, bl. A7, sc. 2, et. 1, ap.21, Sector 6, 
Bucureşti, titulari ai Planului Urba-
nistic Zonal „Construire imobil de 
locuit D+P+4E+5Er localitatea Muni-
cipiul Bucureşti, str.Odei, nr.72-74, 
sector 4”, anunţă publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de încadrare 
în cadrul şedinţei Comitetului Special 
Constituit din data de 08.03.2018, 
urmând ca planul să fie supus proce-
durii de aprobare fără aviz de mediu. 
Comentariile privind decizia etapei de 
încadrare se primesc în scris la sediul 
ARPM Bucureşti în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
ţului.

l Judecătoria Iaşi, Secția Civilă, 
Dosar nr. 36199/245/2012/a1, Înche-
iere nr. 325/2018, Ședința publică de la 
09 Februarie 2018. Completul consti-
tuit din: Preşedinte Andreea Perju, 
Grefier Ancuța Aşchioapoei. Pe rol se 
află judecarea cauzei Civil privind 
reclamanta Pițigoi Elena Viorica 
(fostă Ioniță) prin mandatar Aliței în 
contradictoriu cu pârâții Ionita Alina 
Luciana şi Ionita Lucretia, având ca 
obiect îndreptare eroare material. 
Dezbaterile în fond au avut loc în 
şedința din camera de consiliu din 
data de 17.01.2018, fiind consemnate 
în încheierea de şedință din acea zi, 
parte integrantă din prezenta, când, 
instanța, în aceeaşi compunere, din 
lipsă de timp pentru a delibera a 
amânat  pronunțarea  pentru 
31.01.2018, când, în aceeaşi compu-
nere şi din aceleaşi motive a amânat 
pronunțarea pentru 07.02.2018, când, 
în aceeaşi compunere şi din aceleaşi 
motive a amânat pronunțarea pentru 
astăzi, procedând la deliberare şi 
dând soluția civilă de față. Admite 
cererea formulată de petenta Aliței 
Geta. Îndreaptă eroarea materială 
strecurată în cuprinsul sentinței civile 
nr. 6700/01.06.2016 pronunțată de 
către Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 
36199/245/2012, în sensul că în tot 
cuprinsul acestei hotărâri: conside-
rente şi în paragraful 8 din minuta şi 
dispozitiv se va trece corect- „Se atri-
buie reclamantei Pițigoi Elena Viorica 
(fostă Ioniță), în calitate de fiică 
supraviețuitoare, în considerarea cotei 
sale legale de 3/8 din succesiune, 
conform variantei 2 de lotizare din 
raportul de expertiză Anton Costel 
filele 1-38 volum III dosar, raport 
avizat OCPI , terenul în suprafață de 
3600 mp, extravilanul comunei Miro-
slava (situat în apropierea vetrei de 
stat Valea Ursului), având ca vecină-
tăți la nord DE 2325, la est teren nr. 
C a d a s t r a l  6 6 0 8 2  ( M u s t a ț ă 
Constanța), la sud DE 2295/1, iar la 
vest (fost Păduraru Petru), nr. cad. 
4994/4/1, 4994/4/2, 72287, 72288, 
4994/4/5, 72292, 72293, 72294, 72295, 
72296, 72297, 72298, 4994/4/13, 
4994/3, 4994/2/1, 4994/2/2, 4994/2/3, 
4994/2/4, 4994/2/5, cu amplasamentul 
topografic delimitat de punctele 1, 2, 

3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 1 (planşa 5 raport 
fila 28 volum III dosar), cu identifi-
carea cadastrală T51, parcela A2361/9 
(lucrare avizată OCPI prin procesul 
PV 1432/2016). Valoarea lotului atri-
buit este de 7020 lei.”cum este corect, 
şi nu „Se atribuie reclamantei Pițigoi 
Elena Viorica (fostă Ioniță), în calitate 
de fiică supraviețuitoare, în conside-
rarea cotei sale legale de 3/8 din 
succesiune, conform variantei 2 de 
lotizare din raportul de expertiză 
Anton Costel filele 1-38 volum 1-38 
volum III dosar, raport avizat OCPI , 
terenul în suprafață de 3600 mp, 
extravilanul comunei Miroslava 
(situat în apropierea vetrei de stat 
Valea Ursului), având ca vecinătăți la 
nord DE 2325, la est teren nr. Cadas-
tral 66082 (Mustață Constanța), la 
sud DE 2295/1, iar la vest (fost Pădu-
raru Petru), nr. cad. 4994/4/1, 
4994/4/2, 72287, 72288, 4994/4/5, 
72292, 72293, 72294, 72295, 72296, 
72297, 72298, 4994/4/13, 4994/3, 
4994/2/1, 4994/2/2, 4994/2/3, 4994/2/4, 
4994/2/5, cu amplasamentul topo-
grafic  del imitat  de punctele 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 (planşa 5 raport 
fila 28 volum III dosar), cu identifi-
carea cadastrală T51, parcela A3261/9 
(lucrare avizată OCPI prin procesul 
PV 1432/2016). Valoarea lotului atri-
buit este de 7020 lei.”cum din eroare 
s-a consemnat. Cu drept de a formula 
apel, în termen de 15 zile de la 
momentul comunicării. Pronunțată în 
şedință publică, azi 09.02.2018.

l SC. Real Estate Ver Invest SRL, 
avand sediul in Judetul Ilfov, comuna 
Berceni bd.1 Mai, nr.65, parter, cam.3,  
titular al planului P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M cu amenajarea circulatiilor 
si utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T16, P41/1/1 anunta publicul 
interesat asupra Deciziei etapei de 
incadrare luata in cadrul sedintei 
Comitetului Special constituit din 
data de 23.01.2018 urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii de adoptare de catre auto-
ritatile componente fara aviz de 
mediu. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Ghinea Dumitru, avand domiciliul 
in Municipiul Bucuresti, str.Theodor 
D.Sperantia nr.135, bl.83, sc.2, ap. 34, 
sector 3 titular al planului P.U.Z.-con-
struire ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M cu amenajarea circulatiilor 
si utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T17, P43/1/38, 39,40,41 anunta 
publicul interesat asupra Deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special constituit 
din data de 11.12.2017 urmand ca 
prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii de adoptare de 
catre autoritatile componente fara 
aviz de mediu. Observatii/comentarii 
si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Petre Mihai, avand domiciliul in 
comuna Berceni, judetul Ilfov, Bld.1 
Mai, nr.279 titular al planului 
P.U.Z.-construire ansamblu locuinte 
individuale P+1E+M cu amenajarea 
circulatiilor si utilitati, localitatea 
Berceni, judet Ilfov, T16, P41/2/5, 6, 7, 
10, 11 anunta publicul interesat 
asupra Deciziei etapei de incadrare 
luata in cadrul sedintei Comitetului 
Special constituit din data de 
10.01.2018 urmand ca prima versiune 
a planului sa fie supusa procedurii de 
adoptare de catre autoritatile compo-
nente fara aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 

021/4301523) in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului.

l Ilie Aurelian-Trandafir, avand 
domiciliul in municipiul Bucuresti, 
sos.Oltenitei, nr.162. bl.3, sc.5, et.5, ap. 
177, sector 4, titular al planului 
P.U.Z.-construire locuinte individuale 
si functiuni complementare P+1E+M, 
amenajare circulatii si utilitati, locali-
tatea BERCENI, T17, P43/1/15 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugesti se primesc in scris 
la sediul A.P.M.I. in termen de 18 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Buzatu Constantin-Laurentiu,  
avand domiciliul in Norvegia, orasul 
Oslo, str.Pilestredet Park Nr.30, titular 
al planului P.U.Z.-construire locuinte 
individuale si functiuni complemen-
tare P+1E+M, amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea BERCENI, T3, 
P11/128,  anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata 
la sediul Agentiei Protectia Mediului  
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, 
de luni pana joi intre orele 09:00-
11:00. Observatii  si sugesti se primesc 
in scris la sediul A.P.M.I. in termen de 
18 zile de la data publicarii anuntului.

l Consiliul Local Sânzieni, comuna 
Sânzieni, str.Principală, nr.337, 
județul Covasna, telefon/fax: 
0267.366.019, e-mail: primaria.
sanzieni@gmail.com, cod poştal: 
527150, cod fiscal: 4201821, anunță 
concurs de proiecte în baza Legii 
nr.350/2005, pentru proiectele desfă-
şurate în anul 2018, pentru progra-
mele, proiectele culturale, de sport şi 
tineret, sprijinul financiar acordat 
unităților de cult, după cum urmează: 
Solicitanții trebuie să fie persoane 
fizice sau persoane juridice fără scop 
patrimonial: asociații ori fundații 
constituite conform legii sau culte 
religioase recunoscute conform legii. 
Sprijinul minim acordat la toate 
proiectele este de 1.000Lei, iar aportul 
propriu necesar este de minim 20% 
din valoarea sumei acordate. Un soli-
citant poate să depună cel mult 3 
proiecte. La elaborarea documentați-
ilor şi la derularea finanțării se vor 
avea în vedere prevederile Legii 
nr.350/2005, privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. La 
prezentarea proiectelor privind 
programele şi proiectele culturale şi 
de tineret se vor avea în vedere preve-
derile OG nr.51/1998, privind îmbună-
tățirea sistemului de finanțare a 
programelor şi proiectelor culturale, 
aprobată prin Legea nr.245/2001 şi 
modificată şi completată prin OG 
nr.2/2008, respectiv prevederile Legii 
Tinerilor nr.350/2006. La proiectele 
pentru programe şi manifestări spor-
tive se vor avea în vedere prevederile 
Legii 69/2000, a educației fizice şi 
sportului, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Ordinului Agenției 
Naționale pentru Sport nr.130/2006, a 
Hotărârii nr.1447/2007, privind apro-
barea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă. Finanțarea chel-
tuielilor instituțiilor de cult se reali-
zează conform prevederilor OG 
nr.82/2001 aprobată prin Legea 
nr.125/2002 şi a HG nr.1470/2002. 
Data-limită de depunere a propune-

rilor de proiecte: 03.04.2018, ora 
14.00. În conformitate cu art.20, alin.2 
din Legea  nr.350/2005, din motive de 
urgență, respectarea termenului 
prevăzut la alin.(1) ar cauza prejudicii 
autorității finanțatoare, aceasta are 
dreptul de a accelera aplicarea proce-
durii de selecție de proiecte prin 
reducerea numărului de zile, dar nu la 
mai puțin de 15 zile. Proiectele pot fi 
depuse personal la registratura 
Primăriei Comunei Sânzieni sau 
expediate prin poştă cu sosire până la 
data şi ora depunerii. Informații 
suplimentare pot fi obținute la 
Primăria Comunei Sânzieni, Compa-
timentul Registratură, relații cu ONG: 
527150, Sânzieni, str.Principală, 
nr.337, județul Covasna, telefon/fax: 
0267.366.019, e-mail: primaria.
sanzieni@gmail.com. Documentația 
poate fi descărcată de pe site-ul: www.
sanzieni.ro din meniul „Proiecte”. 
Bugetul finanțării nerambursabile 
aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.9/15.02.2018 este de 
87.000Lei, defalcat pe domenii de 
activitate astfel: 35.000Lei pentru 
sport, 25.000Lei pentru cultură şi 
tineret, 27.000Lei pentru susținerea 
cultelor. Finanțarea nerambursabilă 
acordată din fonduri publice unui 
beneficiar se va face în baza unui 
contract de finanțare nerambursabilă 
încheiat între Consiliul Local Sânzieni 
şi beneficiar, în urma aplicării proce-
durii selecției publice de proiecte. 
Selecția ofertelor se realizează de 
către comisia de selecție constituite la 
nivelul Consiliului Local Sânzieni, 
respectiv Comisia buget-finanțe şi 
Compartimentul Proiecte, conform 
legislației în vigoare. Perioada de 
selecție şi evaluarea proiectelor: 
04-05.04.2018.

l S.C. Total Horeca S.R.L., cu sediul 
social în Str. Drumul Craitelor, 
nr.206B, Sector.5, Bucuresti si punct 
de lucru în Bucuresti, sectorul 6, 
Bd.Timisoara, nr.80, corp D, parter, 
camera 4-5, Cod Unic de Inregistrare 
32709826, nr.de ordine în  Registrul 
Comerţului Bucureşti J40/875/2014, 
reprezentată prin Domnul Roman 
Nicolae Eugen -Administrator,  infor-
mează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autoriza-
ției de mediu pentru activitățile 
-Comerț cu ridicata al produselor 
chimice –cod CAEN 4675, Spălarea şi 
curățarea (uscată) articolelor textile şi 
a produselor din blană –cod CAEN 
9601, Colectarea deşeurilor nepericu-
loase –cod CAEN 3811, Colectarea 
deşeurilor periculoase –cod CAEN 
3812, desfăşurate în Bucuresti, 
sectorul 6, Bd.Timisoara, nr.80, corp 
B2, camerele 1-2 şi corp D, camerele 
4-5. Informatii se pot solicita la sediul 
Agentiei Pentru Protectia Mediului 
Bucureşti din Sectorul.6, Aleea Lacul 
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii –in 
spatele benzinariei Lukoil), intre orele 
9.00-12.00, de luni pana vineri. Propu-
neri sau contestatii se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucureşti in termen de 
10 zile de la data publicarii prezen-
tului anunt. 

SOMAȚII
 

l Somație, Prin cererea  înregis-
trată pe rolul Judecătoriei  Zărneşti, 
sub nr. 3744/338/2017, petentul  
Pepene Ioan (domiciliat în Com. 
Moeciu, sat Cheia, nr. 12, Jud. 
Braşov), a invocat dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului înscris în CF 
105220 Moeciu ( CF vechi nr. 15 
Moeciu de Jos) cu nr. top 5763/2 
fâneață de 4032 mp. Toți cei intere-
sați  sunt  somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea  că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea  
cererii  în termen de o lună de la 
emiterea  celei din urmă publicații.

l Dosar nr. 92/2018 Data: 26.02.2018. 
Către, SC ABA OFFICE SUPPLIES 
SRL cu sediul în Campina, Str. Aleea 
Parcului, nr. 15, judetul Prahova, 
Având în vedere că cererea de execu-
tare silită formulată de creditorul SC 
ADEPLAST SA cu sediul în Comuna 
Berceni, sat Corlatesti, Str. Adeplast, 
nr. 164A, judetul Prahova, a fost încu-
viinţată prin încheierea nr. 261 din 
data de 05.02.2018 (dos. inst. 
925/204/2018) a Judecatoriei 
Campina, fiind declanşată urmărirea 
silită împotriva dumneavoastră, în 
baza titlului executoriu constând în 
sentinta civila nr.7135/07.09.2017, 
pronuntata de Judecatoria Ploiesti, 
definitiva şi a încheierii nr. 92/18 din 
data de 26.02.2018 privind stabilirea 
cheltuielilor de executare silita în 
prezentul dosar de executare, în baza 
art.668 Cod Procedură Civilă, modi-
ficat prin Legea nr.17/2017, emitem 
prezenta SOMAŢIE prin care vă 
punem în vedere ca, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 732 alin.1 Cod 
Procedură Civilă, modificat prin 
Legea nr.17/2017, în termen de o zi de 
la primirea sau lăsarea acesteia la 
domiciliul dumneavoastră, să vă 
conformaţi in totul titlurilor execu-
torii arătate mai sus, în sensul de a 
achita, in solidar, creditorului urmă-
toarele sume: -1597.28 lei reprezen-
tând debit; -779.47 lei reprezentând 
penalitati; -1498.25 lei reprezentând 
penalitati de intarziere de 0.2% calcu-
late pana la data de 18.01.2018, pena-
litati ce vor fi calculate in continuare 
pana la data platii efective a debitului; 
-200 lei reprezentând cheltuieli de 
judecata; -1264.17 lei cheltuieli de 
executare silită şi onorariul executo-
rului judecătoresc (TVA inclus). Total: 
5339.17 lei. Aceste sume se pot achita 
la sediul societăţii noastre, de luni-joi, 
între orele 9.00-16.00, sau pot fi 
consemnate la Libra Bank în contul 
RO48BREL0002001152180101 sau la 
R a i f f e i s e n  B a n k  i n  c o n t u l 
RO26RZBR0000060014588337, pe 
seama şi la dispoziţia S.C.P.E.J. 
„PAVEL SI  MUSAT" ,  CUI : 
RO30173615, descrierea plaţii fiind 
debit dosar execuţional nr.92/2018. 
Dacă în termenul arătat nu veţi înde-
plini obligaţiile datorate conform 
titlului executoriu si nu vă veţi 
conforma celor comunicate, EXECU-
T O R U L  J U D E C ĂT O R E S C 
împreună cu reprezentanţi ai POLI-
TIEI/JANDARMERIEI SAU ALTE 
ORGANE ALE FORTEI PUBLICE, 
se vor deplasa la domiciliul dvs./locul 
situării bunurilor ce vă aparţin pentru 
aducerea la îndeplinire pe cale de 
constrângere a obligaţiilor ce vă revin. 
Pentru aceasta urmează să suportaţi 
şi alte cheltuieli de executare silită 
(deplasări, expertize, evaluare bunuri, 
etc). Anexăm la prezenta somaţie, 
copie certificată de pe încheierea de 
încuviinţare a executării silite, copie 
certificată a titlului executoriu. 
Executor Judecatoresc, Musat 
Mihaela Alina

l Dosar nr.92/2018 Data: 26.02.2018 
Către, Botosneanu Amira Madalina 
cu domiciliul în Campina, str. Aleea 
Parcului, nr. 15, judetul Prahova, 
Având în vedere că cererea de execu-
tare silită formulată de creditorul SC 
ADEPLAST SA cu sediul în Comuna 
Berceni, sat Corlatesti, str. Adeplast, 
nr. 164A, judetul Prahova, a fost încu-
viinţată prin încheierea nr.261 din 
data de 05.02.2018 (dos. inst. 
925/204/2018) a Judecatoriei 
Campina, fiind declanşată urmărirea 
silită împotriva dumneavoastră, în 
baza titlului executoriu constând în 
sentinta civila nr.7135/07.09.2017, 
pronuntata de Judecatoria Ploiesti, 
definitiva şi a încheierii nr.92/18 din 
data de 26.02.2018 privind stabilirea 
cheltuielilor de executare silita în 
prezentul dosar de executare, în baza 
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art.668 Cod Procedură Civilă, modi-
ficat prin Legea nr.17/2017, emitem 
prezenta SOMAŢIE prin care vă 
punem în vedere ca, în conformitate 
cu dispoziţiile art.732 alin.1 Cod 
Procedură Civilă, modificat prin 
Legea nr.17/2017, în termen de o zi de 
la primirea sau lăsarea acesteia la 
domiciliul dumneavoastră, să vă 
conformaţi in totul titlurilor execu-
torii arătate mai sus, în sensul de a 
achita, in solidar, creditorului urmă-
toarele sume: -1597.28 lei reprezen-
tând debit; -779.47 lei reprezentând 
penalitati; -1498.25 lei reprezentând 
penalitati de intarziere de 0.2% calcu-
late pana la data de 18.01.2018, 
penalitati ce vor fi calculate in conti-
nuare pana la data platii efective a 
debitului; -200 lei reprezentând chel-
tuieli de judecata; -1264.17 lei cheltu-
ieli de executare silită şi onorariul 
executorului judecătoresc (TVA 
inclus). Total: 5339.17 lei. Aceste 
sume se pot achita la sediul societăţii 
noastre, de luni-joi, între orele 9.00-
16.00, sau pot fi consemnate la Libra 
B a n k  î n  c o n t u l 
RO48BREL0002001152180101 sau la 
R a i f f e i s e n  B a n k  i n  c o n t u l 
RO26RZBR0000060014588337, pe 
seama şi la dispoziţia S.C.P.E.J. 
„PAVEL SI  MUSAT" ,  CUI : 
RO30173615, descrierea plaţii fiind 
debit dosar execuţional nr.92/2018. 
Dacă în termenul arătat nu veţi înde-
plini obligaţiile datorate conform 
titlului executoriu si nu vă veţi 
conforma celor comunicate, EXECU-
T O R U L  J U D E C ĂT O R E S C 
împreună cu reprezentanţi ai POLI-
TIEI/JANDARMERIEI SAU ALTE 
ORGANE ALE FORTEI PUBLICE, 
se vor deplasa la domiciliul dvs./locul 
situării bunurilor ce vă aparţin pentru 
aducerea la îndeplinire pe cale de 
constrângere a obligaţiilor ce vă revin. 
Pentru aceasta urmează să suportaţi 
şi alte cheltuieli de executare silită 
(deplasări, expertize, evaluare bunuri, 
etc). Anexăm la prezenta somaţie, 
copie certificată de pe încheierea de 
încuviinţare a executării silite, copie 
certificată a titlului executoriu. 
EXECUTOR JUDECATORESC, 
Musat Mihaela Alina

ADUNĂRI GENERALE
 

l Societatea Biblioteca Chimiei S.A. 
Convocare a Adunarii Generale Ordi-
nare a Actionarilor Biblioteca Chimiei 
S.A. Administratorul unic, Ioan 
Carmen Mihaela, al societatii Biblio-
teca Chimiei S.A., cu sediul in Bucu-
resti, Sector 6, Calea Plevnei nr.139 B, 
avand Nr. Reg. Com. J40/2442/2001 si 
C.U.I: 13751581, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, in termen 
legal, convoaca adunarea generala 
extraordinara a  actionarilor societatii 
pentru data de 16.04.2018, ora 12.00, 
la sediul societatii sus-amintite, cu 
urmatoarea ordine de zi: Vanzarea 
imobilului din starada Calea Plevnei  
nr. 139 B, Bucuresti, Sector 6. In cazul 
in care la prima convocare nu se intru-
neste prezenta corespunzatoare, 
adunarea se reconvoaca pentru data 
de 02.05.2018, la aceeasi ora si adresa.

l Convocator: Organizaţia Utilizato-
rilor de Apă pentru Irigaţii ,,Fruvinis,, 

Isaccea, cu sediul în str. Avram Iancu, 
nr.62, organizată prin Ordinul Minis-
trului nr. 117/19.10.2006, în conformi-
tate cu Statutul Organizaţiei 
Utilizatorilor de Apa ,,Fruvinis,, 
Isaccea, convoacă în data de 
27.04.2018, orele 10:00, la sediul 
O.U.A.I. ,,Fruvinis,, oraş Isaccea, str. 
Avram Iancu, nr.62, Adunarea Gene-
rala a Organizaţiei Utilizatorilor de 
Apă pentru Irigaţii cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor 
financiare pe anul 2017. 2. Alegerea 
Consiliului de Administraţie. 3. 
Alegerea Comisiei de Cenzori. 4. 
Împuternicirea unui reprezentant în 
relaţia cu Agenţia de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale (AFIR), Agenţia 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
(ANIF), Societatea pentru Excelenta 
în Administraţia Publică (SEAP), 
M.A.D.R., alte organizaţii şi instituţii  
abilitate în derularea proiectului 
PNDR 4.3 ,,Infrastructura Irigaţii,, 
organizat de Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală. 5. Diverse. În caz 
de neîntrunire a cvorumului, se 
convoacă o a doua Adunare Generală 
a Organizaţiei Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigaţii, în acelaşi loc cu acee-
eaşi  ordine de zi  în data de 
28.04.2018, ora 10:00.

l Convocare: Preşedintele Consiliu-
lului de Administrație al SC Fruvinis 
S.A. cu sediul social în oraş Isaccea, 
strada Avram Iancu nr. 62, identifi-
cată cu J36/317/1991 si CUI RO 
2368336, convoacă în data de 
20.04.2018 ora 11:00, Adunarea 
Generală Ordinară la sediul societății, 
în oraş Isaccea, strada Avram Iancu 
nr. 62, județul Tulcea. În situatia neîn-
deplinirii condițiilor statutar legale de 
cvorum în data de 20.04.2018, 
Adunarea Generală Ordinară este 
convocată pentru data de 21.04.2018, 
ora 11:00, la sediul societății, aceeaşi 
adresă, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Raportul de activitate al Consiliului 
de Administrație pentru anul 2017. 2. 
Raportul Consiliului de Adminis-
trație pentru exercițiul financiar al 
anului 2017. 3. Raportul Comisiei de 
Cenzori. 4. Aprobarea bilanțului 
contabil, a contului de profit şi pier-
deri şi descărcarea de gestiune a 
administratorilor. 5. Diverse. Materia-
lele pentru şedință se află şi pot fi 
consultate la sediul societății.

l Subscrisa, ABC Asigurari Reasigu-
rari S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. 
Şcoala Floreasca nr.24, înmatriculată 
la Registrul Comerţului sub nr. J 
40/3129/1997, indicativ CUI 9438013,  
sector 1, anunţă: Convocarea 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor (AGEA) a ABC Asigu-
rari Reasigurari SA. Data desfăşu-
rării: 20.04.2018, ora 13.00. În cazul în 
care Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor nu poate fi ţinută 
la prima convocare, o a doua convo-
care este fixată pentru data de 
21.04.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi 
ora şi cu aceeaşi ordine de zi. Locul 
desfăşurării: Sediul Hidroconstructia 
S.A. din B-dul Ferdinand nr.90, sector 
2, Bucureşti. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare: 1. Aprobarea 
modificării actului constitutiv al 
societăţii prin actualizarea acţiona-
rilor ca urmare a fuziunii prin 
absorbţie dintre Iridex Group Plastic 

SRL în calitate de societate absor-
bantă şi Iridex Group Construcţii 
SRL în calitate de societate absorbită. 
2. Aprobarea modificării părţii intro-
ductive a actului constitutiv în sensul 
introducerii la categoria acţionarilor 
tip lista a acţionarilor persoane juri-
dice ce deţin fiecare acţiuni într-un 
procentaj de sub 10% din capitalul 
social, partea introductiva a actului 
constitutiv modificându-se după cum 
urmează: „Acţionarii ABC Asigurări 
Reasigurări S.A. („Societatea”): 1. 
Hidroconstructia S.A., persoană juri-
dică română, având sediul în Bucu-
reşti, Sector 1, Calea Dorobanți, nr. 
103-105, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/1726/1991, 
CUI 1556820, 2. IRIDEX Group 
Import Export S.R.L., persoană juri-
dică română, având sediul în Bucu-
reşti, Sector 1, Şos. Bucureşti– Ploieşti, 
nr.17, înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/2292/1991, CUI 
398284, 3. Persoane juridice ce deţin 
fiecare sub 10% din capitalul social- 
cei menţionaţi în Registrul Acţiona-
rilor Societăţii. 4. Persoane fizice- cei 
menţionaţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii.” 3. Aprobarea modificării 
Art. 6.3 din actul constitutiv care va 
avea următorul cuprins: 6.3. Struc-
tura deţinerilor în capitalul social al 
Societăţii este următoarea: •S.C. 
Hidroconstructia S.A. deţine un 
număr de 1.148.343 acţiuni în valoare 
de  11.483.430 lei (Ron), reprezentând 
58,11% din capitalul social; •S.C. 
IRIDEX Group Import Export S.R.L 
detine un număr de 349.561 acţiuni în 
valoare de 3.495.610 lei (Ron), repre-
zentând 17,69% din capitalul social; 
•Alte persoane juridice deţinând un 
număr de 158.084 acţiuni în valoare 
de 1.580.840 lei (Ron), reprezentând 
8,01% din capitalul social, conform 
Registrului acţionarilor; •Persoane 
fizice deţinând un număr de 320.012 
acţiuni în valoare de 3.200.120 lei 
(Ron), reprezentând 16.19% din capi-
talul social, conform Registrului acţi-
onarilor. 4. Mandatarea dlui. Mircea 
Hristofor, să intreprindă direct sau 
prin delegare demersurile necesare 
pentru aducerea la îndeplinire a rezo-
luţiilor AGEA, inclusiv să redacteze şi 
să semneze varianta actualizată a 
Actului Constitutiv al Societăţii, să 
reprezinte Societatea în faţa Autori-
tăţii de Supraveghere Financiară şi/
sau tuturor celorlalte autorităţi 
publice sau private din România 
pentru obţinerea oricăror aprobări 
necesare şi pentru înregistrarea rezo-
luţiilor de mai sus. Materialele pentru 
AGEA sunt puse la dispoziţia acţio-
narilor spre consultare la sediul 
Societății începând cu data de 19 
martie 2018. La AGEA sunt îndreptă-
ţiţi să participe şi să voteze în condi-
ţiile stabilite prin Actul Constitutiv, 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Actionarilor la sfârşitul zilei de 
14.04.2018, data de referinţă stabilită 
conform art. 123 alin.(2) din Legea nr. 
31/1990. Acţionarii pot participa la 
şedinţa AGEA cu respectarea normei 
de reprezentare, conform Actului 
Constitutiv. Aceştia pot fi reprezentaţi 
de către acţionari special împuterni-
ciţi ai Societăţii pe baza unei procuri 
speciale (persoane fizice) si pe baza 
unui mandat special (pentru persoane 
juridice). Procurile şi mandatele vor fi 
depuse în original la sediul Societăţii, 

până la data de 18.04.2018, ora 10:00. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiti să 
participe la AGEA este permis prin 
proba identităţii acestora cu actul de 
identitate. Documentele şi materialele 
vor fi disponibile acţionarilor la sediul 
Societăţii din Str. Şcoala Floreasca, 
nr.24, sector 1. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie, Ec. Mircea Hristofor.

l SC Horoscop Imob SA  Inchirieri 
Spaţii Comerciale  Găeşti, Str.13 
Decembrie, nr. 45, jud. Dâmboviţa, 
cod 135200, telefon 0245710788, Reg. 
Com. J15/368/1991, C.U.I. RO932918, 
RO53RNCB0082007234940001 –
BCR, Nr. inreg.1/15.03.2018, Convo-
care: În conformitate cu dispoziţiile 
art. 111 din Legii nr. 31/1990 republi-
cată cu modificarile ulterioare, dl. ec. 
Victor Voichin în calitate de Adminis-
trator Unic al SC HOROSCOP  
IMOB SA, cu sediul în Gaeşti, str. 13 
Decembrie, nr. 45, sc. 4, etj.1, ap. 46, 
judeţ Dâmboviţa, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în 
data de 04.05.2018  ora 09.30, iar în 
caz de lipsă de cvorum în data de 
05.05.2018, ora 09.30, la sediul socie-
tăţii, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Discutarea şi aprobarea bilanţului 
contabil pe anul 2017, după citirea 
raportului administratorului şi a 
cenzorului; 2. Discutarea şi aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2018; 3. Discutarea gestiunii 
Administratorului Unic şi descăr-
carea de gestiune pentru activitatea 
aferentă exerciţiului financiar 2017; 4. 
Complectarea cu înca un cenzor în 
persoana doamnei Fluieras Petruta; 5. 
Diverse. La Adunarea Generală vor 
participa toţi deţinătorii de acţiuni la 
data de referinţă 02.04.2018, conform 
evidenţei din Registrul Acţionarilor. 
Formularele de procură pentru parti-
cipare la adunarea generală ordinară 
sunt disponibile la sediul societăţii. 
Procurile se vor depune în original la 
sediul societăţii până la data de 
02.05.2018. Administrator Unic, Ec. 
Victor Voichin.

l Administratorul Unic al Societăţii 
Bohotin Prodvin SA, societate pe 
acţiuni, de tip închis, cu sediul social 
în sat Cozmeşti, comuna Cozmeşti, 
nr.54, judeţ Iaşi, înmatriculată la 
Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Iaşi sub nr.J22/1065/2011 
şi cod unic de înregistrare: 28555249 
(denumită în continuare „Socie-
tatea”), prin administrator unic, 
conform Legii nr.31/1990, privind 
societăţile, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, precum 

şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
16.04.2018, ora 13.00, în b-dul George 
Coşbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, Galaţi, 
judeţul Galaţi. În situaţia neîndepli-
nirii condiţiilor legale pentru ţinerea 
AGOA la data primei convocări, se 
convoacă o nouă AGOA pentru data 
de 17.04.2018, ora 11.00, având 
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să 
participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii înre-
gistraţi în evidenţele Societăţii -în 
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 06.04.2018, considerată, în confor-
mitate cu prevederile art.123, alin.(2) 
din Legea nr.31/1990, privind societă-
ţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drept Dată de 
Referinţă pentru ţinerea Adunărilor. 
Ordine de zi Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor: -Prezentarea 
şi aprobarea situaţiilor financiare 
aferente anului 2017 pe baza rapor-
tului administratorului şi a audito-
rului financiar. -Aprobarea descărcării 
de gestiune a administratorului 
societății pentru activitatea desfăşu-
rată în exercițiul financiar 2017. 
-Aprobarea prelungirii mandatului 
administratorului unic în funcţie pe o 
perioadă de încă 4 ani, de la 
18.06.2018 până la 18.06.2022. -Stabi-
lirea formei contractului de mandat şi 
a remuneraţiei administratorului 
unic. -Aprobarea închirierii, vânzării 
sau constituirii de ipoteci asupra unor 
imobile din patrimoniul societăţii în 
vederea achitării obligaţiilor la 
bugetul statului sau a altor obligaţii şi 
datorii restante ale societăţii, conform 
notelor de fundamentare şi deciziilor 
administratorului unic şi împuterni-
cirea acestuia să reprezinte societatea 
în faţa notarului public sau a altor 
autorităţi, dacă este necesar, cu posi-
bilitatea de substituire. -Împuterni-
cirea, cu posibilitate de substituire a 
doamnei Ala Procopenco, să redac-
teze şi să semneze hotărârea AGOA 
adoptată şi orice alte documente în 
legătură cu acestea şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comerţului şi 
pentru publicarea hotărârii în Moni-
torul Oficial al României -Partea a 
IV-a. Procurile de reprezentare vor fi 
depuse în original cu 48 de ore înainte 
de data stabilită pentru adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului drep-
tului de vot în adunare. Procurile vor 
fi reţinute de Societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal al şedinţei adunării. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Loamneș, județul Sibiu. 
Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 19 
aprilie 2018, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 16 martie - 4 aprilie 2018, inclusiv. 
Condițiile de participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul 
ştiinţelor juridice sau administrative; - studii de masterat sau postuniversitare absolvite în 
domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, în condiţiile legii; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 2 ani. Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, 
consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 
0374.112.727 și email: informatii.concurs@anfp.gov.ro.
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Accesul acţionarilor este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, 
făcută cu actul de identitate sau prin 
intermediul  reprezentantului 
desemnat cu procura depusă la Socie-
tate în condiţiile de mai sus. Materia-
lele de şedinţă pot fi consultate în 
b-dul George Coşbuc, nr.2 (incinta 
Ada Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi, în 
zilele de luni-vineri, în intervalul orar 
10.00-12.00, începând cu data apari-
ţiei prezentului convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
IV-a. De asemenea, informaţii supli-
mentare se pot obţine şi prin e-mail: 
office.cccholding@yahoo.com.

l Societatea Cotnari Vin SA, socie-
tate pe acţiuni, de tip închis, cu sediul 
social în judeţul Iaşi, localitatea Podu 
Iloaiei, str. Naţională, nr. 125, înmatri-
culată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Iaşi  sub nr. 
J22/1064/2011 şi cod unic de înregis-
trare: 28555230 (denumită în conti-
n u a r e  „ S o c i e t a t e a ” ) ,  p r i n 
administrator unic, conform Legii 
nr.31/1990, privind societăţile, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Actului 
Constitutiv al Societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor pentru data de 16.04.2018, ora 
11.00, în b-dul George Coşbuc, nr.2 
(incinta Ada Bussines Center), etajul 
2, camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi. 
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor 
legale pentru ţinerea AGOA la data 
primei convocări, se convoacă o nouă 
AGOA pentru data de 17.04.2018, ora 
11.00, având aceeaşi ordine de zi. Au 
dreptul să participe şi să voteze în 
cadrul adunării generale toți acţio-
narii înregistraţi în evidenţele Socie-
tăţii -în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 06.04.2018, conside-
rată, în conformitate cu prevederile 
art.123, alin.(2) din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
drept Dată de Referinţă pentru 
ţinerea Adunărilor. Ordine de zi 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor: -Prezentarea şi aprobarea 
situaţiilor financiare aferente anului 
2017 pe baza raportului administrato-
rului şi a auditorului financiar. -Apro-
barea descărcării de gestiune a 
administratorului societății pentru 
activitatea desfăşurată în exercițiul 

financiar 2017. -Aprobarea prelungirii 
mandatului administratorului unic în 
funcţie pe o perioadă de încă 4 ani, de 
la 08.09.2018 până la 08.09.2022. 
Stabilirea formei contractului de 
mandat şi a remuneraţiei administra-
torului unic. -Aprobarea închirierii, 
vânzării sau constituirii de ipoteci 
asupra unor imobile din patrimoniul 
societăţii în vederea achitării obligaţi-
ilor la bugetul statului sau a altor 
obligaţii şi datorii restante ale socie-
tăţii, conform notelor de fundamen-
tare şi deciziilor administratorului 
unic şi împuternicirea acestuia să 
reprezinte societatea în faţa notarului 
public sau a altor autorităţi, dacă este 
necesar, cu posibilitatea de substituire. 
Împuternicirea, cu posibilitate de 
substituire a doamnei Ala Proco-
penco, să redacteze şi să semneze 
hotărârea AGOA adoptată şi orice 
alte documente în legătură cu acestea 
şi să efectueze orice formalităţi nece-
sare pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerţului şi pentru publicarea hotă-
rârii în Monitorul Oficial al României 
-Partea a IV-a. Procurile de reprezen-
tare vor fi depuse în original cu 48 de 
ore înainte de data stabilită pentru 
adunare, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în 
adunare. Procurile vor fi reţinute de 
Societate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al şedinţei 
adunării. Accesul acţionarilor este 
permis prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută cu actul de identitate 
sau prin intermediul reprezentantului 
desemnat cu procura depusă la Socie-
tate în condiţiile de mai sus. Materia-
lele de şedinţă pot fi consultate în 
b-dul George Coşbuc, nr.2 (incinta 
Ada Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi, în 
zilele de luni-vineri, în intervalul orar 
10.00-12.00, începând cu data apari-
ţiei prezentului convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
IV-a. De asemenea, informaţii supli-
mentare se pot obţine şi prin e-mail: 
office.cccholding@yahoo.com.

l Convocator. Consiliul de Adminis-
trație al Societății METROUL S.A., 
cu sediul în Bucureşti, str. Gutenberg 
nr. 3 bis, sector 5, J40/4631/1991, CIF 
RO426112, convoacă: I.Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor, în 
data de 18.04.2018, ora 10 la sediul 

societății, cu următoarea ordine de zi: 
1.Prezentarea, discutarea şi aprobarea 
situațiilor financiare ale Societății 
METROUL S.A. pe anul 2017, pe 
baza Raportului prezentat de Consi-
liul de Administrație, de Auditorul 
Financiar. 2.Aprobarea acoperirii 
pierderii contabile rezultate din exer-
cițiul financiar al anului 2017, din 
rezervele societății. 3.Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018. 4.
Ratificarea contractului de audit 
încheiat cu SC “RBC CONSULTING 
&AUDIT ”SRL având ca obiect veri-
ficarea situațiilor financiare  pe  anul 
2017. 5.Descărcarea Consiliului de 
Administrație cu privire la activitatea 
şi gestiunea sa pe anul 2017. 6.Apro-
barea Revocării din funcția de admi-
nistratori a membrilor Consiliului de 
Administrație al societății METROUL 
SA. 7.Alegerea unor noi membri în 
Consiliul de Administrație al societății 
Metroul SA pentru un mandat de 4 
ani. 8.Aprobarea indemnizației cuve-
nită noilor membri ai Consiliului de 
Administrație pentru exercițiul finan-
ciar în curs. 9.Aprobarea schimbării 
destinației unei sume reprezentând 
echivalentul a 65% din soldul rămas 
al fondului de rezervă constituit în 
exercițiile financiare ai anilor prece-
denți şi repartizarea acestora acționa-
rilor societății cu titlu de dividende, 
conform prevederilor legale. 10.
Păstrarea fondului de rezervă la 
minim 80% din soldul rămas, în cazul 
în care se vor solicita ca anumite sume 
din respectivul fond să îşi schimbe 
destinația în dividende pentru a fi 
repartizate acționarilor. 11. Aprobarea 
pentru noii membri ai Consiliului de 
Administrație a cadrului general al 
Contractului de Administrație al 
Preşedintelui Consiliului de Adminis-
trație, al Contractului de Adminis-
trație al Preşedintelui Onorific al 
Consiliului de Administrație, al 
membrilor Consiliului de Adminis-
trație si aprobarea cadrului general al 
Contractului de Mandat al Directo-
rului General şi desemnarea persoa-
nelor împuternicite să semneze aceste 
contracte. 12.Aprobarea auditorului 
financiar pentru exercițiul financiar 
2018. 13. Împuternicirea persoanei 
care să efectueze la Oficiul Registrului 
Comerțului înregistrarea mențiunilor 
ce se impun şi să depună hotărârea 
adunării generale. Punctele 6, 7, 8 si 9 
au fost introduse de Consiliul de 
Administrație pe ordinea de zi urmare  
adresei nr.141291 din 05.02.2018 apar-
ținând grupului de acționari dețină-
tori ai unui număr de 6381 acțiuni 
reprezentând un procent de 8,416% 
din capitalul social al societății 
METROUL SA. Punctul 10 a fost 
introdus de Consiliul de Administrație 
pe ordinea de zi urmare adresei 
nr.38428i din 09.02.2018 aparținând 
grupului de acționari deținători ai 
unui număr de 3868 acțiuni reprezen-
tând un procent de 5,101% din capi-
talul social al societății METROUL 
SA. II.Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor, în data de 
18.04.2018, ora 13, la sediul societății, 
cu următoarea ordine de zi: 1.Modifi-
carea şi actualizarea Actului Consti-
tutiv al societății cu datele de 
identitate aparținând noilor adminis-
tratori ai societății aleşi conform 
Hotărârii Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor. 2.Aprobarea Majorării 
capitalului social al societații Metroul 
prin emiterea de noi acțiuni, cel puțin 
30% (aproximativ 25.000 de acțiuni). 
Propunem ca această majorare să se 
realizeze prin repartizarea acestor 
acțiuni salariaților neacționari şi acți-
onari ai societății. 3.Aprobarea unor 
fonduri pentru angajarea unei firme 
specializate şi de prestigiu, pentru 
reproiectarea sistemului de manage-
ment al societății Metroul SA astfel 
încât să se asigure continuarea reorga-

nizării societății Metroul SA în scopul 
desfăşurării activității conform cerin-
țelor actuale specifice domeniului şi 
sporirea competitivității şi eficienței 
companiei în contextul participării la 
cât mai multe licitații şi proiecte. 4.
Împuternicirea persoanei care să efec-
tueze la Oficiul Registrului Comer-
țului înregistrarea mențiunilor ce se 
impun şi să depună hotărârea 
adunării generale. Punctul 1 a fost 
introdus de Consiliul de Administrație 
pe ordinea de zi  urmare  adresei 
nr.141291 din 05.02.2018 aparținând 
grupului de acționari deținători ai 
unui număr de 6381 acțiuni reprezen-
tând un procent de 8,416% din capi-
talul social al societății METROUL 
SA. Punctele 2 si 3 au fost introduse 
de Consiliul de Administrație pe 
ordinea de zi  urmare adresei 
nr.38428i din 09.02.2018 aparținând 
grupului de acționari deținători ai 
unui număr de 3868 acțiuni reprezen-
tând un procent de 5,101% din capi-
talul social al societății METROUL 
SA. <<Începând cu data publicării 
convocatorului, Situațiile financiare 
anuale, Raportul Consiliului de 
Administrație, Raportul auditorului 
financiar se află la sediul societății la 
dispoziția acționarilor şi pot fi consul-
tate de aceştia. Lista ce cuprinde 
informații cu privire la numele, domi-
ciliul şi calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru funcția de 
administrator se află la sediul socie-
tății la dispoziția acționarilor şi  poate 
fi consultată şi completată de aceştia, 
în maxim 15 zile de la publicarea 
Convocării. La Adunarea Generală 
Ordinara si Extraordinara a Actiona-
rilor au dreptul să participe şi să 
voteze acționarii înscrişi în registrul 
acționarilor la data de referință. Prin 
data de referință se înțelege ziua 
următoare datei publicării anunțului 
de convocare a Adunării Generale 
Ordinara si Extraordinara a Acționa-
rilor în Monitorul Oficial. În cazul în 
care şedințele adunărilor generale nu 
se vor putea desfăşura din cauza neîn-
deplinirii condițiilor legale de cvorum, 
a doua convocare a celor două 
adunări va avea loc în data de 
19.04.2018, la aceeaşi ora şi în acelaşi 
loc, ordinea de zi rămânând neschim-
bată.>> DAN DUMITRU GHEOR-
G H I A D E ,  P R E Ș E D I N T E L E  
CONSILIULUI  DE ADMINIS-
TRAȚIE al Societății METROUL SA.

l CONVOCARE. Consiliul de Admi-
nistrație al S.C. BIOFARM S.A. 
având cod unic de înregistrare 341563 
şi număr de ordine în Registrul 
Comerțului J40/199/1991, capital 
social 98.537.535,00 lei integral 
subscris şi vărsat, pagină web www.
biofarm.ro, convoacă în conformitate 
cu Legea 31/1990 Republicată privind 
societățile, Legea 297/2004 privind 
piața de capital, Legea 24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 şi 
Regulamentul 1/2006, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la 
data de 19.04.2018, ora 12.00, la sediul 
societății din Bucureşti, str. Logofatul 
Tautu nr.99, sector 3. În cazul în care 
Adunarea nu se va putea ține datorită 
neîndeplinirii cvorumului, a doua 
convocare este la data de 20.04.2018, 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor sunt 
îndreptățiți să participe şi să voteze 
acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul 
Central S.A. la sfârşitul zilei de 
10.04.2018 -considerată dată de refe-
rință. La data convocării Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor 
capitalul social al S.C. Biofarm S.A. 
este de 98.537.535,00 lei divizat în 
985.375.350 acțiuni cu valoare nomi-
nală de 0,10 lei/acțiune. Fiecare 

acțiune dă dreptul la un vot în cadrul 
Adunării Generale a Acționarilor. Nu 
există clase diferite de acțiuni. Nu 
există drepturi de vot suspendate la 
data prezentei. Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor va avea pe 
ordinea de zi următoarele puncte: 1.
Aprobarea situațiilor financiare indi-
viduale pentru anul încheiat la 31 
decembrie 2017 întocmite în confor-
mitate cu IFRS adoptate de Uniunea 
Europeană, pe baza rapoartelor 
prezentate de Consiliul de Adminis-
trație şi de auditorul financiar.2. 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorilor pentru anul 2017. 3. 
Aprobarea repartizării profitului net 
realizat în anul 2017 şi a dividendului 
brut de 0,019 lei per acțiune. 4. Apro-
barea distribuirii dividendelor înce-
pând cu data de 04.09.2018, care este 
data plății, cu suportarea de către 
acţionari a cheltuielilor de distribuire, 
precum şi stabilirea termenului de 
ținere la dispoziția acționarilor a divi-
dendelor. 5.Împuternicirea Consiliului 
de Administrație pentru alegerea 
agentului de plată şi stabilirea proce-
durii de distribuire a dividendelor, în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 6.Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2018. 7.
Aprobarea unui buget net de cel mult 
1% din profitul operațional pentru 
recompensarea membrilor Consiliului 
de Administrație pentru îndeplinirea 
bugetului 2018, precum şi aprobarea 
delegării către C.A. a competenței de 
alocare a sumelor. 8.Aprobarea 
programului de administrare şi de 
investiții pe anul 2018. 9.Aprobarea 
datei de 17.08.2018 ca dată de înregis-
trare în conformitate cu prevederile 
Art.2 lit. e din Regulamentul CNVM 
nr. 6/2009. 10.Aprobarea datei de 
16.08.2018 ca ex date, aşa cum este 
definită de prevederile Regulamen-
tului CNVM nr. 6/2009. 11. Aprobarea 
mandatării domnului Danut VASILE 
-Preşedinte al Consiliului de Adminis-
trație pentru semnarea tuturor docu-
mentelor emise în urma Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor. A.
Introducerea de puncte noi pe ordinea 
de zi şi prezentarea de proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a A.G.O.A. Potrivit dispozițiilor art. 
1171 alin. (1) din Legea nr.31/1990 
Republicată şi ale art. 7 alin. (1) din 
Regulamentul nr.6/2009, unul sau mai 
mulți acționari reprezentând indivi-
dual sau împreună cel puțin 5% din 
capitalul social al Societății, pot soli-
cita Consiliului de Administrație al 
societății introducerea unor puncte 
noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. şi/sau 
prezentarea de proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
A.G.O.A., cu respectarea următoa-
relor condiții: i. În cazul acționarilor 
persoane fizice solicitările trebuie să 
fie însoțite de copiile actelor de identi-
tate ale acționarilor, care trebuie să 
permită identificarea acestora în 
registrul acționarilor societății, ținut 
de Depozitarul Central S.A. ii. Cali-
tatea de acţionar, precum şi, în cazul 
acţionarilor persoane juridice sau al 
entităţilor fără personalitate juridică, 
calitatea de reprezentant legal se 
constată în baza art. 111 alin.(1) din 
Regulamentul 6/2009, pe baza urmă-
toarelor documente prezentate 
emitentului de către acţionar: a) 
extrasul de cont din care rezultă cali-
tatea de acţionar şi numărul de 
acţiuni deţinute;  b) documente care 
atestă înscrierea informaţiei privind 
reprezentantul legal la depozitarul 
central/respectivii participanţi. În 
toate cazurile, documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
întocmite într-o limbă străină, alta 
decât limba engleză, vor fi însoțite de 
o traducere, realizată de un traducător 
autorizat, în limba română sau în 
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limba engleză. iii. Să fie însoțite de o 
justificare și/sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare;  iv. 
Propunerile privind introducerea de 
puncte noi pe ordinea de zi și de 
proiecte de hotărâri propuse spre 
aprobarea Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor trebuie să fie 
transmise/depuse și înregistrate la 
sediul social al societății din Bucu-
resti, str. Logofatul Tautu nr.99, sector 
3, cod poștal 031212, până la sfârșitul 
zilei de 30.03.2018,  în original, 
semnate și, după caz, ștampilate* de 
către acționari sau reprezentanții 
legali ai acestora, menționându-se pe 
plic în clar și  cu majuscule: 
”PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ A ACȚIONA-
R I L O R  D I N  D A T A  D E 
19/20.04.2018”. *În conformitate cu 
Art. V din Ordonanța Guvernului 
nr.17/2015 persoanele fizice, persoa-
nele juridice de drept privat, precum 
și entităţile fără personalitate juridică 
nu au obligaţia de a aplica ștampila 
pe documente sau orice alte înscrisuri 
emise în relaţia dintre acestea, obliga-
tivitatea revenind doar instituțiilor 
statului. A. Adresarea de întrebări, în 
conformitate cu art. 13 din Regula-
mentul nr. 6/2009, privind punctele de 
pe ordinea de zi a  A.G.O.A. Fiecare 
acționar poate adresa întrebări socie-
tății printr-un înscris care va fi depus/
transmis și înregistrat la sediul social 
al societății din Bucuresti, str. Logo-
fatul Tautu nr.99, sector 3, cod poștal 
031212, până la sfârșitul zilei de 
17.04.2018, în original, semnat și, 
după caz, ștampilat de către acționar 
sau reprezentantul legal al acestuia, 
menționându-se pe plic în clar și cu 
majuscule: ”PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACÂI-
ONARILOR DIN DATA DE 
19/20.04.2018”. Aceleași cerințe de 
identificare specificate la litera A din 
prezentul convocator (“Introducerea 
de puncte noi pe ordinea de zi și 
prezentarea de proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi”) vor 
fi aplicabile și pentru acționarii/repre-
zentantul legal al acționarilor care 
adresează întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale a Acționarilor. Societatea poate 
formula un răspuns general pentru 
intrebările cu același conținut care va 
fi disponibil pe pagina de internet a 
societății la secțiunea Întrebări frec-
vente, în format întrebare-răspuns.  
A. Exprimarea votului: Acționarii își 
pot exercita dreptul de vot direct, prin 
reprezentant sau prin corespondență. 
C.1. Votul direct în cadrul A.G.O.A. 
Accesul acționarilor îndreptățiți să 
participe la adunarea generală a acți-
onarilor este permis prin simpla 
probă a identității acestora, făcută în 
cazul acționarilor persoane fizice cu 
actul de identitate sau, în cazul 
persoanelor juridice și al acționarilor 
persoane fizice reprezentate, cu împu-
ternicirea dată persoanei fizice care le 
reprezintă -cu excepția reprezentan-
tului legal (care de asemenea urmează 
a prezenta actul de identitate), cu 
respectarea prevederilor legale aplica-
bile în materie și a prevederilor conți-
nute în prezentul convocator. În cazul 
acționarilor persoane juridice sau a 
entităților fără personalitate juridică, 
calitatea de reprezentant legal se 
constată în baza listei acționarilor de 
la data de referință, primită de la 
Depozitarul Central. În cazul în care 
registrul acționarilor la data de refe-
rință nu conține date referitoare la 
calitatea de reprezentant legal sau 
acestea nu sunt actualizate, această 
calitate se dovedește cu un certificat 
constatator eliberat de registrul 
comerțului, prezentat în original sau 
copie conformă cu originalul, sau 
orice alt document, în original sau în 
copie conformă cu originalul, emis de 
către o autoritate competentă din 

statul în care acționarul este înmatri-
culat legal, care atestă calitatea de 
reprezentant legal. Documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
al acționarului persoană juridică vor 
fi emise cu cel mult 3 luni înainte de 
data publicării convocatorului 
adunării generale a acționarilor. Acți-
onarii care nu au capacitate de exer-
cițiu precum și persoanele juridice pot 
fi reprezentați prin reprezentanții lor 
legali, care la rândul lor pot da împu-
ternicire altor persoane. C.2. Repre-
zentarea pe bază de procură specială 
sau procură (împuternicire) generală 
la A.G.O.A. Acționarii pot fi repre-
zentați în A.G.O.A. prin alte 
persoane, în baza unei procuri 
speciale sau a unei procuri (împuter-
niciri) generale.  Pentru acest tip de 
vot trebuie utilizate formularele de 
procură specială (în limba română 
sau limba engleză) conforme cu 
prevederile legislației aplicabile, care 
vor fi puse la dispoziție de Consiliul 
de Administrație al societății sau o 
procură generală, întocmită în 
conformitate cu prevederile Art. 151 
din Regulamentul 6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comerciale. 
Acționarii persoane juridice sau enti-
tățile fără personalitate juridică care 
participă la A.G.O.A. prin altă 
persoană decât reprezentantul legal, 
vor utiliza în mod obligatoriu o 
procură specială sau generală, în 
condițiile anterior precizate. a. Repre-
zentarea pe bază de procură specială: 
Formularele de procură specială vor fi 
disponibile în limba română și 
engleză începând cu data de 
14.03.2018, la sediul Societății, și pe 
pagina de internet a societății, www.
biofarm.ro. În cazul în care un acți-
onar desemnează, prin procură 
specială,  ca mandatar o altă 
persoană, se va folosi formularul de 
procură specială pentru persoane 
fizice sau pentru persoane juridice, 
după caz. i. În cazul acționarilor 
persoane fizice procurile speciale vor 
fi însoțite de copiile actelor de identi-
tate ale acționarilor, care trebuie să 
permită identificarea acestora în 
registrul acționarilor societății, ținut 
de Depozitarul Central S.A.. ii. Cali-
tatea de reprezentant legal a 
persoanei care a semnat procura se 
constată în baza listei acționarilor de 
la data de referință primită de la 
Depozitarul Central S.A.. În cazul în 
care registrul acționarilor nu conține 
date referitoare la calitatea de repre-
zentant legal sau acestea nu sunt 
actualizate, această calitate se dove-
dește cu un certificat constatator în 
original sau copie conformă cu origi-
nalul, eliberat de Registrul Comer-
țului sau orice alt document, în 
original sau în copie conformă cu 
originalul, emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acțio-
narul este înmatriculat legal, cu o 
vechime de cel mult 3 luni raportat la 
data publicării convocatorului 
adunării generale, care să permită 
identificarea reprezentantului legal. 
Acționarii vor completa și semna 
procurile speciale în trei exemplare 
originale: unul pentru acționar, unul 
pentru reprezentant și unul pentru 
societate. Exemplarul pentru socie-
tate, completat, semnat, și după caz 
ștampilat, precum și documentele 
însoțitoare, se depun personal sau se 
transmit la sediul S.C. Biofarm S.A. 
din București, str. Logofătul Tăutu 
nr.99, sector 3, cod poștal 031212, 
până la data de 17.04.2018, ora 12.00, 
în plic închis, cu mențiunea scrisă în 
clar și cu majuscule: ”PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACȚIONARILOR DIN 
19/20.04.2018” sau transmise pe 
adresele de e-mail mihaela.ion@
biofarm.ro sau roxana.stanciu@
biofarm.ro până la aceeași dată și oră, 

cu semnătura electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electro-
nică. Unui acţionar i se interzice să 
exprime voturi diferite în baza acţiu-
nilor deţinute de acesta la aceeași 
societate. Un acţionar dă în cadrul 
formularului de procură specială 
instrucţiuni specifice de vot persoanei 
care îl reprezintă, pentru fiecare 
punct înscris pe ordinea de zi a 
adunării generale a acţionarilor. În 
cazul în care prin împuternicire sunt 
desemnaţi mai mulţi reprezentanţi 
supleanţi, se va stabili și ordinea în 
care aceștia își vor exercita mandatul. 
O persoană care acţionează în calitate 
de reprezentant poate reprezenta mai 
mulţi acţionari, numărul acţionarilor 
astfel reprezentaţi nefiind limitat. În 
cazul în care un reprezentant deţine 
împuterniciri diferite conferite de mai 
mulţi acţionari, acesta are dreptul să 
voteze pentru un acţionar în mod 
diferit faţă de votul pentru un alt 
acţionar. Persoana care reprezintă 
mai mulţi acţionari pe bază de împu-
terniciri exprimă voturile persoanelor 
reprezentate prin totalizarea numă-
rului de voturi ”pentru”, ”împotrivă” 
și ”abţinere” fără a le compensa (de 
exemplu, la punctul x din ordinea de 
zi reprezint ”a” voturi ”pentru”, ”b” 
voturi ”împotrivă” și ”c” ”abţineri”). 
În cazul împuternicirilor speciale, 
voturile astfel exprimate sunt validate 
pe baza exemplarului 3 al împuterni-
cirii speciale. Procurile  speciale vor fi 
actualizate în cazul în care se vor face 
propuneri de completare a ordinii de 
zi de către acționari. În toate cazurile, 
persoanele fizice împuternicite prin 
procură specială se vor identifica cu 
actul de identitate la A.G.O.A.. a. 
Reprezentarea pe bază de procură 
(împuternicire) generală: Acționarii 
pot acorda o procură (împuternicire) 
generală valabilă pentru o perioadă 
de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, 
permițând reprezentantului desemnat 
să voteze în toate aspectele aflate în 
dezbaterea Adunărilor Generale ale 
Acționarilor Societății, cu condiția ca 
procura (împuternicirea) generală să 
fie acordată de către acționar, în cali-
tate de client, unui intermediar definit 
conform art.2 alin.(1) pct.20 din 
Legea nr.24/2017, sau unui avocat. În 
cazul împuternicirilor generale 
persoana care acţionează în calitate 
de reprezentant nu trebuie să prezinte 
în adunarea generală a acţionarilor 
nicio dovadă privind exprimarea 
votului persoanelor reprezentate. 
Împuternicirea generală trebuie să 
conţină cel puţin următoarele infor-
maţii: a. Numele /denumirea acţiona-
rului ;  b.  Numele /denumirea 
reprezentantului (cel căruia i se 
acordă împuternicirea); c.data împu-
ternicirii, precum și perioada de 
valabilitate a acesteia, cu respectarea 
prevederilor legale; împuternicirile 
purtând o dată ulterioară au ca efect 
revocarea împuternicirilor datate 
anterior; d. precizarea faptului că 
acţionarul împuternicește reprezen-
tantul să participe și să voteze în 
numele său prin împuternicirea gene-
rală în adunarea generală a acţiona-
rilor pentru întreaga deţinere a 
acţionarului la data de referinţă, cu 
specificarea expresă a societăţii/ socie-
tăţilor pentru care se utilizează 
respectiva împuternicire generală. 
Împuternicirea generală încetează 
prin: (i) revocarea scrisă de către 
acţionarul mandant a acesteia, trans-
misă emitentului cel mai târziu până 
la data-limită de depunere a împuter-
nicirilor aplicabilă unei adunări 
generale extraordinare sau ordinare, 
organizată în cadrul mandatului, 
redactată în limba română ori în 
limba engleză; sau (ii) pierderea cali-
tăţii de acţionar a mandantului la 
data de referinţă aplicabilă unei 
adunări generale extraordinare sau 
ordinare, organizată în cadrul 

mandatului; sau (iii) pierderea cali-
tăţii de intermediar sau de avocat a 
mandatarului. Împuternicirea gene-
rală va fi semnată de acţionar și înso-
ţită de o declaraţie pe propria 
răspundere dată de reprezentantul 
legal al intermediarului sau de 
avocatul care a primit împuternicirea 
de reprezentare prin împuternicirea 
generală, din care să reiasă că: (i) 
împuternicirea este acordată de 
respectivul acţionar, în calitate de 
client, intermediarului sau, după caz, 
avocatului; (ii) împuternicirea gene-
rală este semnată de acţionar, inclusiv 
prin atașare de semnătură electronică 
extinsă, dacă este cazul. Declaraţia 
prevăzută mai sus trebuie depusă la 
Biofarm în original, semnată și, după 
caz, ștampilată, fără îndeplinirea 
altor formalităţi în legătură cu forma 
acesteia. Declaraţia se depune odată 
cu împuternicirea generală. Acțio-
narii nu pot fi reprezentați în 
Adunarea Generală a Acționarilor, pe 
baza unei procuri (împuterniciri) 
generale, de către o persoană care se 
află într-o situație de conflict de inte-
rese, în conformitate cu dispozițiile 
art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017. 
Procurile (împuternicirile) generale, 
înainte de prima lor utilizare, se 
depun la societate cu 48 de ore înainte 
de Adunarea Generală, în copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii 
cu originalul sub semnătura reprezen-
tantului sau transmise pe adresele de 
e-mail mihaela.ion@biofarm.ro sau 
roxana.stanciu@biofarm.ro până la 
aceeași dată și oră, cu semnatura 
electronica extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică - republicată. 
Copii certificate ale procurilor (împu-
ternicirilor) generale sunt reţinute de 
societate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al A.G.O.A. 
În cazul în care persoana împuterni-
cită prin procură (împuternicire) 
generală este o persoană juridică 
aceasta poate să își exercite mandatul 
primit prin intermediul oricărei 
persoane care face parte din organele 
de administrare și conducere, sau 
prin oricare din angajații săi, prezen-
tând documente care să ateste cali-
tatea acestora, în original sau în copie 
conformă cu originalul. În toate 
cazurile, persoanele fizice împuterni-
cite prin procură (împuternicire) 
generală se vor identifica cu actul de 
identitate la A.G.O.A.. C.3.    Votul 
prin corespondență în cadrul 
A.G.O.A.: Acționarii S.C. BIOFARM 
S.A. înregistrați la data de referință 
10.04.2018 în registrul acționarilor 
eliberat de Depozitarul Central S.A. 
au posibilitatea de a vota prin cores-
pondență, înainte de Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor, prin 
utilizarea buletinelor de vot prin 
corespondență puse la dispoziție de 
societate. Formularele de buletin de 
vot prin corespondență vor fi disponi-
bile în limbile română și engleză, 
începând cu data de 14.03.2018, la 
sediul Societății, și pe pagina de 
internet a societății, www.biofarm.ro. 
i. În cazul votului prin corespondență 
al acționarilor persoane fizice, formu-
larele de vot prin corespondență 
trebuie să fie însoțite de copiile actelor 
de identitate ale acționarilor, care 
trebuie să permită identificarea aces-
tora în registrul acționarilor societății, 
ținut de Depozitarul Central S.A., și 
dacă este cazul, copii de pe actele de 
identitate ale reprezentantilor legali 
(în cazul persoanelor fizice lipsite de 
capacitate de exercițiu ori cu capaci-
tate de exercițiu restrânsă), împreună 
cu dovada calității de reprezentant 
legal; ii. În cazul votului prin cores-
pondență al acționarilor persoane 
juridice sau a entităților fără persona-
litate juridică, calitatea de reprezen-
tant legal se constată în baza listei 
acționarilor de la data de referință 
primită de la Depozitarul Central 

S.A.. În cazul în care registrul acțio-
narilor nu conține date referitoare la 
calitatea de reprezentant legal sau 
acestea nu sunt actualizate, această 
calitate se dovedește cu un certificat 
constatator în original sau copie 
conformă cu originalul, eliberat de 
Registrul Comerțului sau orice alt 
document, în original sau în copie 
conformă cu originalul, emis de către 
o autoritate competentă din statul în 
care acționarul este înmatriculat 
legal, cu o vechime de cel mult 3 luni 
raportat la data publicării convocato-
rului adunării generale, care să 
permita identificarea reprezentan-
tului legal. Documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal întoc-
mite într-o limbă străină, alta decât 
limba engleză, vor fi însoțite de o 
traducere, realizată de un traducător 
autorizat, în limba română sau în 
limba engleză. Votul prin corespon-
denţă poate fi exprimat de către un 
reprezentant numai în situaţia în care 
acesta a primit din partea acţiona-
rului pe care îl reprezintă o împuter-
nicire specială/ generală care se 
depune la emitent în conformitate cu 
art.92 alin.14 din Legea nr.24/2017. 
Formularul de buletin de vot prin 
corespondență, în limba română sau 
în limba engleză, în format scris 
precum și actele însoțitoare trebuie 
depuse/transmise și înregistrate la 
sediul societății din București, str. 
Logofatul Tautu nr.99, sector 3, cod 
poștal 031212, în original, completate, 
semnate și, după caz, ștampilate, 
până la data de 17.04.2018, ora 12.00, 
în plic închis, cu mențiunea scrisă în 
clar și cu majuscule:  ”PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACȚIONARILOR DIN 
19/20.04.2018” sau transmise pe 
adresele de e-mail mihaela.ion@
biofarm.ro sau roxana.stanciu@
biofarm.ro până la aceeași dată și oră, 
cu semnătură electronică extinsă 
î n c o r p o r a t ă  c o n f o r m  L e g i i 
nr.455/2001 privind semnătura elec-
tronica -republicată, sub sancțiunea 
pierderii dreptului de vot. Formula-
rele de buletine de vot prin corespon-
dență vor fi actualizate în cazul în 
care se vor face propuneri de comple-
tare a ordinii de zi de către acționari. 
Acționarii care votează prin cores-
pondență trebuie să-și exercite în mod 
corect dreptul lor de vot, astfel încât 
pentru fiecare subiect înscris pe 
ordinea de zi și în buletinul de vot să 
rezulte în mod expres și clar opțiunea 
sa de vot. În cazul în care la un 
subiect sau mai multe din cele înscrise 
pe buletinul de vot vor exista mai 
multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt 
exprimate condiționat, ori s-au 
utilizat alte formulare de buletine de 
vot, voturile aferente acelor puncte 
vor fi considerate nule, pentru 
motivul exprimării viciate a consim-
țământului. Formularele de vot care 
nu sunt primite la sediul S.C. 
BIOFARM S.A. până la datele și orele 
mai sus menționate nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvoru-
mului și majorității în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor. În 
situația în care acționarul care și-a 
exprimat votul prin corespondență 
participă personal sau prin reprezen-
tant la A.G.O.A., votul exprimat prin 
corespondență va fi anulat. În acest 
caz va fi luat în considerare doar votul 
exprimat personal sau prin reprezen-
tant. Dacă persoana care reprezintă 
acționarul prin participare personală 
la A.G.O.A. este alta decât cea care a 
exprimat votul prin corespondență, 
atunci pentru valabilitatea votului său 
aceasta va prezenta la A.G.O.A. o 
revocare scrisă a votului prin cores-
pondență semnată de acționar sau de 
reprezentantul care a exprimat votul 
prin corespondență. Acest lucru nu 
este necesar dacă acționarul sau 
reprezentantul legal al acestuia este 
prezent la Adunarea Generală. Înce-
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pând cu data de 14.03.2018, docu-
mentele, materialele informative, 
proiectele de hotărâre în legătură cu 
Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor, în condițiile legislației în 
vigoare, pot fi consultate și obținute de 
acționari de pe website-ul Societății, 
www.biofarm.ro, sau de la Oficiul 
Juridic – Acționariat, la sediul Socie-
tății, în zilele lucrătoare între orele 
10:00-16:00. Informatii suplimentare 
se pot obține la sediul S.C. BIOFARM 
S.A. sau la numărul de telefon 
021.301.06.87, în zilele lucrătoare între 
orele 10:00-16:00. Toate documentele 
pentru Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor pot fi depuse la sediul 
societății în zilele lucrătoare în inter-
valul orar 10:00-16:00. Președinte 
C.A. -Dănuț Vasile

LICITAȚII
 

l Partium Insolvency IPURL, 
numită lichidator în dosarul nr. 
11662/111/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea S.C. 
MACIO S.R.L., CUI: RO18455854 
scoate la vânzare prin licitație publică:  
Terenuri agricole (Proprietatea este 
compusă din 3  parcele de teren având 
o suprafață totală de 11.846 mp) 
situate în Sat Betfia, Judeţul Bihor 
prețul de pornire fiind: 25.999,38 
EUR. Teren intravilan (Proprietatea 
este compusă dintr-o parcelă de teren 
având suprafaţa de 1185 mp.) situate 
în STR. Camil Petrescu FN, Oradea  
prețul de pornire fiind: 10.692,00 
EUR. Teren intravilan (Proprietatea 
este compusă de 3 parcele de teren 
având suprafața totală de 6102 mp) 
situate în Str. Făcliei FN, Oradea 
prețul de pornire fiind: 169.913,70 
EUR. Teren cu hală (hală cu supra-
fața construită de 1257 mp și terenul 
aferent în suprafață de 4338 mp) 
situate în Oșorhei, Judeţul Bihor, 
prețul de pornire fiind: 107.632,80 
EUR. Licitația va avea loc în 
29.03.2018 ora 12:00 la adresa din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor. În caz de nereușită licitația 
se reia în data de 05.04.2018, respectiv 
12.04.2018 la aceeași oră. Licitantul 
trebuie să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile imobile 
supuse prezentei licitații, contra sumei 
de 500 RON +TVA, ce va cuprinde și 
regulamentul de vânzare. Licitantul 
va depune la sediul lichidatorului 
judiciar o cerere de participare la lici-
tație, inclusă în caietul de sarcini, cu 
cel puțin două zile înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul public. 
Informații tel: 0359463661 fax: 
0359463662.

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile la valoarea de evaluare redus 
cu 50% autoutilitara Dacia Papuc-PH 
33 RDC, camion 2 usi, an fabricatie 
2005, diesel-2.150,00 lei si autoturism 
Dacia Logan-PH 66 RDC, berlina 4 
usi, an fabricatie 2005, benzina-
2.350,00 lei. Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în data de 21.03.2018, ora 15:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/ fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, licita-
tiile vor fi reluate la 28.03.2018 
respectiv 04.04.2018 la aceeași oră, în 
același loc.
 
l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare in bloc prin licitaţie 
publică la valoarea de evaluare redus 
cu 50% de 130.278,00 lei mijloace fixe 
(1 cabina vopsit, bormasine, prese, 

testere, truse scule, sistem reglare 
geometrie roti, mobilier, etc) si stocuri 
la valoare de evaluare de 22.375,50 lei 
(lampi, oglinzi, geamuri oglinzi, , 
aripi, capace oglinzi, suporturi, bari, 
grile, capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, f lapsuri, spoilere, 
faruri, carenaje, capete bara, filtre)
Preturile nu contin TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
și vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data 
de 21.03.2018, ora 14/30 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 28.03.2018 respectiv 
04.04.2018 la aceeași oră, în același 
loc.
 
l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare in bloc prin licitaţie 
publică la valoarea de evaluare redusa 
cu 25% de 1.861.500,00 lei C1-service 
auto Sc-1082 mp, C2-cabina poarta 
Sc-6 mp si C3-hala mecanica Sc-490 
mp situate in comuna Bucov, sat 
Bucov, nr. 1271, jud. Prahova. Terenul 
pe care se afla amplasate constructiile 
nu face obiectul vanzarii fiind concesi-
onat de la Primaria Bucov, jud. 
Prahova. Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în data de 22.03.2018, ora 15:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, licita-
tiile vor fi reluate la 29.03.2018, 
respectiv 04.04.2018 si 11.04.2018 la 
aceeași oră, în același loc.
 
l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
imobile la valoarea de lichidare redusa 
cu 20%(cladire complex) Plopeni, str. 
Republicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu 
administrativ, suprafata utila 319 mp, 
data construirii 1969 = 366.767,20 lei 
fara TVA, (constructii industriale) 
Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, 
punct gara, jud. Prahova - cladire 
magazie(baraca metalica), baraca 
metalica, bazar, sopron, cabina wc, 
baraca si platforma betonata, supra-
fata utila 604,67 mp, data construirii 
1980 amenajata partial in 2012 = 
122.046,40 lei fara TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
și vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în 21.03.2018, ora 13/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
28.03.02.2018, 04.04.2018, 11.04.2018 
si 18.04.2018 aceeași oră, în același 
loc.
 
l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la 
valoarea de lichidare redusa cu 20% 
(46.448,00 lei fara TVA) bun imobil 
(teren intravilan) in suprafata de 
792,09 mp situat in Tuzla, str. Morii 
(str. Meduzei), nr. 5 A, jud. Constanta. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 21.03.2018, ora 13:30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-

cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
28.03.02.2018, 04.04.2018, 11.04.2018 
si 18.04.2018 aceeași oră, în același 
loc.
 
l Izo Building Cons SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
in bloc stoc marfa (polistiren, sarma, 
tabla, coltar, ventil, tigla, martisoare) 
la preţul de inventar redus cu 50% si 
cu un discount pentru vanzarea 
fortata de 30% de 17.808,1 lei fara 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în 19.03.2018, 
ora 16:00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 26.03.2018 si 02.04.2018 
aceeași oră, în același loc.

l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, situate 
în Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
evaluare redus cu 50 %, respectiv 
58.850 lei + TVA. Licitaţia va avea loc 
în data de 26.03.2018, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
02.04.2018, 09.04.2018 aceeași oră, în 
același loc.

l Prunus Forest Trading SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
autoturism Dacia Logan 1.4 / 2004 la 
pretul de 1.947 lei + TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 19.03.2018, ora 
15:00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 

neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
data de 26.03.2018, aceeași oră, în 
același loc.

l Bătrâneanca Exploatări Forestiere 
SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică două fierastraie meca-
nice Husqvarna la prețul de 564,50 lei 
/ buc + TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 23.03.2018, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
30.03.2018, aceeași oră, în același loc.

l Vlamar 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile la prețurile de evaluare reduse 
cu 50 %: masina taiat beton (1.577 lei), 
autoturism Peugeot Partner (3.380 
lei), opturator pneumatic (219 lei). 
Preturile nu contin TVA. Licitaţia va 

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile la valoarea de piață redusă cu 10%:

Valorile nu includ TVA.

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fara TVA) de la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel puțin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 23.03.2018, ora 
13/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 30.03.2018 și 06.04.2018 aceeași oră, în același loc.

Nr. 
crt. Denumire bun mobil Nr. 

buc. Loc de inspecție Nr. de înmatriculare Valoare de piață 
TOTALĂ

1 circular tivit cherestea 1 Plopeni Sat - 394,2 lei

2 sistem calculator P 4 2 Plopeni - 107,1 lei

3 sistem calculator 2 Plopeni - 107,1 lei

4 circular de tivit 1 Plopeni Sat - 394,2 lei

5 server Intel Xeon QuadCore 
2 GHz 1 Plopeni - 841,5 lei

6 sistem Platin Intel 
DG31Pre5200 1 Plopeni - 177,3 lei

7 buldoexcavator Komatsu D58E 1 com. Măgurele - 171.767,7 lei

8 Subaru Forester 20X 1 Plopeni Sat PH 27 PRF 6349,5 lei

9 Renault Symbol DCI 1 Plopeni Sat PH 13 FHA 5937,3 lei

10 Peugeot 407 1 Plopeni Sat PH 72 TIL 10184,4 lei

11 autoutilitară MAN F09/26372 1 Filipeștii de Pădure PH 09 JYW 72112,5 lei

12 semiremorcă utilitară camion 
Schmitz 1 com. Măgurele PH 10 PJS 16743,6 lei

13 Toyota Rav 4 1 Plopeni Sat PH 14 KOF 10802,7 lei

14 autoutilitară Iveco Daily 
35C12D 1 Plopeni Sat B 91 BZW 13523,4 lei

15-16 autoutilitară MAN 19-414 cu 
semiremorcă Aufliga 1 com. Măgurele PH 13 JHW 

+ PH13 HSV 40.117,5 lei

17 vagon dormitor 1 com. Caragiale  - 2737,8 lei

18 taf 1 Măgurele fără certificat 26931,6 lei

19 copiator BIZHUB 211 Konica 
Minolta 1 Plopeni - 484,2 lei

20 rafturi lemn 1 Plopeni - 222,3 lei

21 ferestre - 71 mp 71 Plopeni Sat - 4164,3 lei

22 fereastra - 4 mp 4 Plopeni Sat - 318,6 lei

23 oblon mostră 1 Plopeni Sat - 262,8 lei

24 scară mostră 2 Plopeni - 313,2 lei

25 uși celulare 18 Plopeni - 5363,1 lei

26 uși MDF 7 Plopeni - 1545,3 lei

27 Renault Clio 1 Bulgaria, fără 
inspecție PH 08 XXO 3587,4 lei

28 Scania P420 - autocamion cu 
remorcă transport bușteni 1 Bulgaria, fără 

inspecție
PH 09 SSJ 

+ PH 09SWN 215.100,9 lei

29 autocamion specializat cu 
remorcă transport bușteni 1 Bulgaria, fără 

inspecție
PH 09 WAX 
+ PH 09UCR 217.286,1 lei

30 Toyota Land Cruiser 1 service auto Franța, 
fără inspecăie PH 71 TIL 34.633,8 lei

31 taf forestier, 4098 1 Bulgaria, fără 
inspecăie fără certificat 25971,3 lei

 TOTAL GENERAL 888482,7 lei
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avea loc în data de 26.03.2018, ora 
14/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Asesoft Technologies SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică: - 
proprietatea imobiliară la prețul de 
358.080 lei (scutit de TVA) compusa 
din imobil cu 4 camere, bucatarie, hol, 
baie, wc, coridor si 2 terase, avand Sc = 
201,62 mp (reprezentand etajul imobi-
lului), împreună cu pivnița de la subsol 
cu Sc = 15,20mp si cota de 1/2 din casa 
scarii si 1/2 din pod, situată in Ploieşti, 
str. Vlad Tepes, nr. 19, judet Prahova, 
(terenul aferent în folosință este de 130 
mp si reprezinta cota indiviza din 
terenul in suprafata totala de 483,47 
mp care este proprietate de stat - 
proprietate imobiliară la prețul de 
1.036.500 lei (scutit de TVA), situată in 
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, judet 
Prahova, compusă din teren în supra-
față de 148 mp şi constructia C1 in 
regim de demisol, parter, etaj I şi etaj II 
clădire corp A, etaj III şi mansardă cu 
Sd = 638,27 mp înscrisă în CF nr. 
123794, nr. cadastral 123794, - proprie-
tate imobiliară la prețul de 276.750 lei 
(scutit de TVA), situată in Ploieşti, str. 
Mihai Bravu, nr. 10A, judet Prahova, 
compusa din: • teren în suprafață de 
247 mp şi constructiile C1 - birouri in 
regim de S+P+E cu Sc = 103,63 mp, 
compusa din subsol (cuprinde boxa, 
debara si un drept indiviz de 1/2 holul 
cu scara aferenta de acces cu Sc = 
22,33 mp), parter (cuprinde 3 camere, 
baie, 2 holuri, antreu, wc si casa scarii 
cu Sc = 103,63 mp) si etaj (cuprinde 2 
camere, oficiu, logie, baie, wc, 2 holuri 
si casa scarii cu Sc = 74,24 mp) si C2 - 
anexa compusa din o incapere cu Sc = 
7,84 mp, înscrisă în CF nr. 120532, nr. 
cadastral 120532 si • teren in suprafata 
de 68 mp şi parte din cladirea corp B 
edificata in regim de S+P+E, cu Su de 
74,53 mp, formata la parter din inca-
perile cu simbolurile 9 si 10, la etaj din 
incaperile 20, 21 si 22, inclusiv scara de 
acces, iar la subsol incaperile 25, 26 si 
1/2 din 24, înscrisă în CF nr. 123793, nr. 
cadastral 123793. Licitaţia va avea loc 
în 28.03.2018, ora 14/00 la sediul lichi-
datorului judiciar din str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietele de prezentare în 
suma de 1.190 lei/imobil de la sediul 
lichidatorului şi vor depune taxa de 
garanţie de 10% din prețul de pornire 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
tiei. În cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în data de 04.04.2018 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele autoturisme: Fiat Bravo, 
nr. inmatriculare PH20RTV (26.100 
lei), Ford Focus, nr. inmatriculare 
IF37CAR (9.375 lei), Ford Focus, nr. 
inmatriculare IF40CAR (10.350 lei), 
Citroen C4, nr. inmatriculare 
PH56RTV (20.025 lei), Citroen C4, nr. 
inmatriculare PH59RTV (21.375 lei), 
Jeep Renegade, nr. inmatriculare 
PH15HIK (40.800 lei), Audi Q 7, nr. 
inmatriculare PH22RTV (51.150 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatriculare 
PH52RTV (20.700 lei), Citroen 
Berlingo, nr. inmatriculare PH53RTV 
(17.025 lei), Citroen Berlingo, nr. 
inmatriculare PH54RTV (21.750 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatriculare 
PH55RTV (26.400 lei), Citroen 
Berlingo, nr. inmatriculare PH17RTV 
(30.075 lei), Citroen Berlingo, nr. 
inmatriculare PH16RTV (30.075 lei), 
Citroen Jumper, nr. inmatriculare 
PH05RTV (28.050 lei), Citroen 
Jumper, nr. inmatriculare PH60RTV 
(33.075 lei). Prețurile nu conțin TVA. 
Pentru autovehiculele care nu sunt 
înscrise în evidențele Ministerului de 
Interne pe numele debitoarei Asesoft 

Technologies SRL, acestea se vor 
adjudecata în aceste condiții, toate 
demersurile pentru întocmirea docu-
mentației în vederea înmatriculării 
acestora cad în sarcina adjudecata-
rului. Licitaţia va avea loc în 
28.03.2018, ora 15/00 la sediul lichida-
torului judiciar din str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de prezen-
tare în suma de 500 lei + TVA de la 
sediul lichidatorului şi vor depune 
taxa de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte de 
data licitatiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
04.04.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile: Citroen 
Berlingo PH33TEH (21974 lei), Opel 
Corsa PH94DPX (14650 lei), cameră 
termoviziune (18.986 lei), camera HD 
(3025 lei), sistem wireless pentru 
monitorizare parametrii vitali (142051 
lei), laptopuri (47780≈5271≈2663 lei), 
servere (22708≈93138≈66683≈4891 
lei), tablete (2652≈2031 lei), statie 
grafica (9597 lei), smartpfonuri 
(3723≈3501≈3095≈2530 lei), tensio-
metre (170≈513 lei), multifunctionale 
(1183≈960≈950 lei), scanere (11554 
lei), etc. Preturile nu contin TVA. 
Licitaţia va avea loc în 28.03.2018, ora 
15/00 la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în suma de 500 
lei + TVA de la sediul lichidatorului şi 
vor depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
data de 04.04.2018 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Elen Gold Gym SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie urmă-
toarele bunuri mobile: 3 benzi alergare 
Precor (2.384,25 lei/buc), 3 benzi aler-
gare Precor cu componente electro-
nice defecte (715,50 lei/buc), 5 
biciclete cycling E-Series (692,25 lei/
buc), 1 bicicletă cycling E-Series cu 
componente electronice defecte 
(284,25 lei), 3 biciclete orizontale 
Precor (937,50 lei/buc), 3 Experiente 
eliptice Precor (2.631,75 lei/buc), 1 
statuie polistiren expandat (546 lei). 
Prețurile nu conțin TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 21.03.2018, ora 
15/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
data de 28.03.2018, 04.04.2018 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul in 
localitatea Giurgiu, str. Bălănoaiei, nr 
12A, jud. Giurgiu, România, cod unic 
de inregistare 13476015,  tel . 
0246215091, fax 0246213700, email 
pgiurgiu@anp.gov.ro, www.penitencia-
rul-giurgiu.ro, organizează în data de 
05.04.2018, orele 10:00, licitație publică 
cu strigare pentru valorificarea a 6 
autovehicule scoase din funcțiune. 
Persoanele interesate pot solicita docu-
mentația de la sediul Penitenciarului 
Giurgiu zilnic, contra cost începand cu 
data de 19.03.2018 între orele 08:30 – 
14:30. Prețul de vânzare al documenta-
ției este 10 lei/buc. Bunurile pot fi 
vizionate după achitarea garanției de 
participare. Perioada în care pot fi 
vizionate bunurile scoase la licitație 
este 19.03.03.2018 – 28.03.2018. Clari-
ficări pot fi obținute la adresa mențio-
nată mai sus până la data limită de 
28.03.2018. Licitația cu strigare se va 
desfăşura în data de 05.04.2018 înce-
pând cu ora 10:00. Documentele de 
participare se vor depune la sediu 

Penitenciarului Giurgiu până cel târziu 
în data de 02.04.2018. Garanția de 
participare este în sumă de 193,20 lei 
pentru fiecare obiect scos la licitație. 
Alte relații se pot obține la telefon 
0246215091, interior 186, d-l Giorgian 
Geantă, între orele 09:00 şi 14:00 în 
zilele lucratoare.

l Primăria Comunei Stănileşti, cod 
fiscal: 3552093, cu sediul în localitatea 
Stănileşti, judeţul Vaslui, telefon/fax: 
0235.483.122, 0235.483.019, e-mail: 
contact@primariastanilesti.ro, organi-
zează în condiţiile Legii nr.215/2001, a 
administraţiei publice locale, OUG 
34/2013 şi OUG 54/2006, licitaţie 
publică- negociere directă, în data de 
27 martie 2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Stănileşti, în 
vederea concesionării suprafeţei de 
435,00ha teren păşune comunală apar-
ţinând domeniului privat al comunei 
Stănileşti, pentru păşunatul anima-
lelor. Documentaţia de atribuire şi 
caietul de sarcini se pot procura de la 
sediul Primăriei Comunei Stănileşti 
până la data de 26.03.2018, ora 12.00. 
Preţul documentaţiei de atribuire este 
de 50Lei şi se achită la casieria 
comunei Stănileşti. Data-limită solici-
tare clarificări este 26.03.2018, ora 
12.00. Data-limită de depunere a ofer-
telor este 27.03.2018, ora 10.00. Nivelul 
minim al chiriei anuale este de 100Lei/
ha. Cererile vor fi depuse la Registra-
tura comunei Stănileşti până la data de 
27.03.2018, ora 10.00. Licitaţia va avea 
loc la sediul comunei Stănileşti în sala 
de şedinţe în data de 27.03.2018, ora 
11.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0235.483.019 sau la 
sediul Primăriei Stănileşti. Contesta-
ţiile vor fi soluţionate pe calea conten-
ciosului administrativ.

l Lichidatorul societăţii Nazac Trade 
SRL -în lichidare voluntară, vinde 
prin licitaţie publică cu strigare 
bunuri mobile şi imobile (teren în 
extravilanul oraşului Galaţi şi terenuri 
în intravilanul oraşului Aleşd şi sat 
Chistag, judeţul Bihor). Caietul de 
sarcini cuprinzând descrierea bunu-
rilor, preţul de pornire la licitaţie şi 
regulamentul de vânzare pot fi obţi-
nute de la sediul lichidatorului zilnic, 
între orele 12.00-16.00. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului din 
Galaţi, str.B-dul Dunărea, nr.21, bl.
A12B, ap.3, la data de 21.03.2018, ora 
14.00. În caz de neadjudecare, licita-
ţiile se vor relua la sediul din Galaţi, 
str.B-dul Dunărea, nr.21, bl.A12B, 
ap.3, cu acelaşi preţ de pornire, la 
data de: 28.03.2018, 04.04.2018 şi 
11.04.2018, ora 14.00. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0236.321.896 sau 
0742.036.395.

l RA-APPS Bucureşti SRP Victoria 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 
21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, 
anunţă organizarea licitaţiei pentru 
închirierea unor spaţii din adminis-
trarea SRP Victoria Cluj, după cum 
urmează: -spaţiu comercial -coafor 
situat la parterul Hotelului Victoria, 
b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 54-56, 
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cu suprafaţa 
de 13,50mp şi preţ de pornire a licita-
ţiei de 85Euro/spaţiu/lună (cf.CF nu 
se aplică TVA); -spaţiu administrativ/
comercial situat la etajul 2 al Hote-
lului Victoria, b-dul 21 Decembrie 
1989, nr.54-56, Cluj-Napoca, jud.Cluj, 
cu suprafaţa de 22,00mp şi preţ de 
pornire a licitaţiei de 200Euro/spaţiu/
lună (cf.CF nu se aplică TVA). Preţul 
dosarului licitaţiei este de 10Lei, taxa 
de participare la licitaţie este de 5% 
din preţul de pornire a licitaţiei, 
garanţia de participare la licitaţie este 
de 10% din preţul de pornire a licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc la sediul SRP 
Victoria, Cluj-Napoca, b-dul 21 
Decembrie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, în 
data de 30.03.2018, ora 10.00. Înscrie-
rile se pot face până în data de 

28.03.2018, ora 10.00. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta în 
data de 06.04.2018, ora 10.00, iar 
înscrierile până în data de 04.04.2018, 
ora 10.00, la sediul SRP Victoria Cluj. 
I n f o r m a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.0264.598.776, 0747.951.407, e-mail: 
srpvictoria@upcmail.ro. Persoană de 
contact este Alexandra Petrut, refe-
rent de specialitate Marketing. 

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul: Comuna Ocna de Fier, nr.107B, 
judeţul Caraş-Severin, cod fiscal: 
3227548, telefon: 0255.527.802, fax: 
0255.527.929, e-mail: primaria_ocna-
defier@yahoo.com, suprafaţa de 
6.881,22mp teren, din suprafaţa totală 
de 7.410mp teren, înscris în CF 
nr.30292 comuna Ocna de Fier, județul 
Caraş-Severin, identificat prin număr 
cadastral 30292, nr.top 343/c/10/b/1/a 
-teren de construcţie cu construcţiile: 
C2, C3, C4, C5, C7, în vederea ampla-
sării unei instalaţii de concasare şi 
măcinare calcar marmorean, în 
vederea obţinerii de sorturi utilizabile 
în diferite domenii, precum şi amena-
jarea a două depozite de piatră brută şi 
concasată. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: documentaţia de 
atribuire a fost întocmită conform 
prevederilor OUG nr. 54/2006. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: poate fi achiziţionată 
de la Primăria Comunei Ocna de Fier- 
Secretarul comunei, la cerere. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului de la care se primeşte un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Secretarul comunei Ocna de 
Fier, din cadrul Primăriei Comunei 
Ocna de Fier, nr.107B, judeţul 
Caraş-Severin. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, dacă este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Taxa de parti-
cipare la licitaţie este de 500 Lei, 
contravaloarea documentaţiei este de 
150 Lei, iar garanţia de participare la 
licitaţie este de 500 Lei şi se achită la 
casieria Primăriei Comunei Ocna de 
Fier. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 04.04.2018, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
12.04.2018, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Ocna de Fier, nr.107B, 
judeţul Caraş-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie să fie 
depuse fiecare ofertă: 2 exemplare. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 12.04.2018, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Ocna de Fier, 
nr.107B, judeţul Caraş-Severin. 6. 
Numele, adresa, numărul de telefon, 
faxul şi /sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în litigiile 
apărute: Tribunalul Caraş-Severin, 
Reşiţa, str. Horea, nr.2-4, telefon: 
0255.213.304, fax: 0255.211.554, 
e-mail: dana.detesan@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 15.03.2018.

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, în 
calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Rocada Mixt Com SRL, cu 
sediul in Dr. Tr. Severin, str. Indepen-
denței, nr. 53, bl.1, sc.1, ap.5, jud. 
M e h e d i n t i ,  C I F :  4 4 2 2 5 6 3 , 
J25/1206/1993, scoate la vanzare: stoc 
de marfa – *articole de imbracaminte- 
bluze, caciuli, camasi, pantaloni, geci, 
fulare etc.,  incaltaminte si de uz casnic 
– bibelouri, farfurii, pahare, vaze, 
jucarii –breloc, fluier, telefon * Valoarea 
totala: 3.348 euro exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Titlul executoriu în baza căruia 

lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile  descrise 
anterior, o reprezinta sentinta nr. 130 
din data de 12.05.2017 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 4821/101/2016. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
20.03.2018 orele 14:00. Informam toti 
ofertanţii care vor să participe la 
sedinta de licitaţie faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie reprezentand 
10% din preţul de pornire al licitaţie si 
sa achiziționeze caietul de sarcini. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Nota: 
Lista detaliata a stocului de marfa 
poate fi consultata pe site-ul www.
consultant-insolventa.ro la rubrica 
dosare, Rocada Mixt Com SRL, pozitia 
7 sau la sediul lichidatorului judiciar. 
Relatii la sediul lichidatorului judiciar 
tel. 0756482035/fax : 0252354399, 
Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL.

PIERDERI
 

l Pierdut Certificat constatator nr. 
67657/22.10.2009 (pt sediu), eliberat 
de ORC Arad pt. Dragan Veronica 
Ramona PFA. Il declar nul.

l Pierdut Contract Vânzare-Cumpa-
rare cu plata (rate), nr.35176/44246/ 
22136 din 14.09.2011, îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Bălăşel Bianca-Cristiana 
eliberată de Facultatea de Biotehno-
logii din cadrul USAMV. O declar 
nulă.

l SC Waltmann Development SRL, 
înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr.J23/3594/2016, având CUI: 
36496518, declarăm pierdut şi nul 
Certificatul Constatator emis în 
temeiul Legii nr.359/2004, privind 
activităţile desfăşurate la sediul social 
şi/sau în afara sediului.

l S.C. GAV-PAZ S.R.L. cu sediul in 
comuna Glina, Strada Putului, nr. 4, 
judetul Ilfov, CUI RO14819707, 
declar pierdute acte firma, Certificat 
de Inregistrare a Marcii OSIM.

l Subscrisa No Limit Prest SRL, CUI 
-15585213, sediul social in Bragadiru, 
Str.Ariesului, nr.19-21C, jud.Ilfov, 
declar pierdut Certificat constatator 
punct de lucru sediu secundar - model 
2, nr.884518/06.12.2012 - in Bucuresti, 
Str. Margeanului, nr.48, Bl. M126, 
parter, sector 5. Declarat nul.

l Pierdut certificat ambarcaţiune de 
agrement nr. 20532 eliberat la data de 
11.03.2014 de Autoritatea Navală 
Română -Căpitănia Port Măcin pe 
numele  Conțulov Dumitru. Se 
declară nul.

l Subsemnatul Cristescu Nicolae cu 
domiciliul în Bucureşti, Intr. Cîmpe-
neşti Nr. 9, sector 5, anunţ că am 
pierdut  cartea de identitate a maşinii 
Fiat Punto cu nr. înmatriculare 
B-880-LUC.

l Georgescu Ion şi Elena declar pier-
dute următoarele acte, contract de 
vânzare cumpărare şi notă de primire- 
predare a apartamentului din strada 
Anastasie Panu  nr.10, bloc B7, sc.1, 
et.4, ap. 15, sector 3, Bucureşti. Actele 
au fost emise de  ICRAL Bucureşti.

l Pierdut certificat ambarcaţiune de 
agrement nr. 01262 eliberat la data de 
13.02.2004 de Autoritatea Navală 
Română  -Căpitănia Port Tulcea pe 
numele Panait Ion. Se declară nul.


