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OFERTE SERVICIU
l Angajăm personal ture de noapte şi zi 
pentru îngrijire bătrâni în azile Anglia. 
Cerinţe: limba engleză, adaptabilitate, 
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 locuinţei în apropi-
erea 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 Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organizează 
concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante de muncitor calificat IV la 
Atelier întreținere şi reparații instalații, 
utilaje, clădiri, pe durată nedeterminată, 
după cum urmează: -1 post vacant de 
muncitor calificat IV -instalator. 
Concursul se organizează la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina în 
data de 16.04.2018, ora 9.00- proba 
scrisă şi în data 19.04.2018, ora 9.00- 
proba interviu. Condiţii specifice de 
participare: -calificare în meserie; 
-diplomă de studii medii. 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 
03.04.2018 şi trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. -1 post vacant 
de muncitor calificat IV -liftier. Condiţii 
specifice de participare: -curs de califi-
care de liftier; -autorizație ISCIR; 
-diplomă de studii medii. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina în data de 
17.04.2018, ora 9.00- proba scrisă şi în 
data 20.04.2018, 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 03.04.2018 şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute 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 Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS 
sau la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
19.04.2018  orele 10.00 proba scrisă şi 
în data de 26.04.2018 interviul pentru 
ocuparea  unei funcții publice de 
execuție  referent, clasa III, grad profe-
sional superior, perioadă nedetermi-
nată  la Serviciului Public Comunitar 
Local pentru Evidența Persoanelor a 
Municipiului Dorohoi din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului 
Dorohoi. Au fost stabilite următoarele 
condiţii de participare la concurs:să 
îndeplinească condiţiile prevăzute la 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici republi-
cată;studii medii, liceul absolvit cu 
diploma de bacalaureat;minim 9  ani  
vechime în specialitatea studiilor;Dosa-
rele de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane,  în 
termen de 20 de zile  de la data publi-
cării anunţului.  Pentru relaţii supli-
mentare  vă  pute ţ i  adresa  l a 
Compartimentul  resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi 
sau la tel. 0231/610133, interior 113.

l Căminul pentru persoane vârstnice 
Periş, judeţul Ilfov, scoate la concurs în 
conformitate cu HG nr. 286/2011, 1 post 
vacant de medic, corespunzator funcţi-
ilor contractuale. Condiţii specifice; - 
Absolvenţi cu diplomă de învatământ 
superior, licenţiaţi în specialitate şi aviz 
de liberă practică; nu necesită vechime 
în specialitate. Concursul se va desfă-
şura la sediul căminului pentru persoane 
vârstnice Periş în data de 12.04.2018, ora 
11:00 -proba scrisă şi în data de 
18.04.2018, ora 11.00 -proba de interviu, 
conform legii. Înscrierile la concurs se 
fac la biroul de resurse umane al cămi-
nului pentru persoane vârstnice Periş, 
str. Principală nr. 507, jud. Ilfov, până la 
data de 02.04.2018, ora 16:00. Relaţii 
suplimentare se pot  obţine la te. 
0212670881.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 
Control a Municipiului Bucureşti  cu 
sediul în B-dul Libertăţii  nr.18,  bl.104, 
sector 5, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de 
execuție vacant de inspector de speciali-
tate gradul II,  în data de 26.04.2018, ora 
10.00- proba scrisă şi proba interviu în 
data de 02.05.2018, ora 10.00. Pentru 
ocuparea posturilor sunt necesare studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă şi vechime în 
specialitatea studiilor de minim 2 ani. 
Condiţiile de desfăşurare şi participare 
la concurs, condiţiile specifice ocupării 
postului contractual de execuție vacant, 
bibliografia se vor afişa la sediul Direcției 
Generale de Poliție Locală şi Control a 
Municipiului Bucureşti, pe  site-ul insti-
tuției (www.plmb.ro) şi pe portalul 
posturi.gov.ro. Dosarele de înscriere se 
depun la Serviciul Resurse Umane, 
Securitate şi Sănătate în Muncă din 
cadrul Direcţiei Generale de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului Bucu-
reşti cu sediul în B-dul Libertăţii nr.18, 
bl. 104,  sector 5, în termen de 10 de zile 
lucrătoare de la data afişării anunțului. 
Relaţii suplimentare la Serviciul Resurse 
Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă, 
telefon 021/539.14.25.       

CITAȚII
 

l Iobi Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Braşov, str. Regina Maria nr. 
18 (actuala str. Nicolae Bălcescu, nr. 16), 
este chemat sa se prezinte la Judecătoria 
Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, în 
data de 19.04.2018, ora 9.00, sala J1, în 
calitate de pârât, în dosarul civil nr. 
16873/197/2012, în contradictoriu cu 
Anton Maria, pentru fond partaj judi-
ciar. 

l Numitii Scaletta Francesco, cetăţean 
Italian, fiul lui Vittorio şi Francesca, 
născut la data de 18 mai 1953 în Palermo, 
Italia şi  Fotache  Cristina- Mihaela, CNP 
2780320270014, cetăţean român, fiica lui 
Gheorghe şi Gica, născută  la 20 martie 
1978, în oraşul Târgu Neamţ, judeţul 
Neamţ, sot şi soţie, cu domiciliul  comun  
în Italia,  localitatea Vigliano Biellese, Via 
Milano nr.23, sunt citaţi  pentru data de 
28 martie  2018, ora 9,30,  la Judecătoria 
Bicaz, cu sediul în oraşul Bicaz judeţul 
Neamt, str. Republicii nr. 21, în calitate de 
pârâţi,  în dosarul civil nr.1744/188/2017, 
având ca obiect  ,, acţiune în constatare’’, 
în proces  cu reclamantul  Oraşul Bicaz 
judeţul Neamt, prin reprezentant legal, 
Primarul.

l Numita POPA BIANCA GERDA 
este chemta in data de 05.04.2018 la 
sediul Judecatoriei Caracal, in dosar 

nr.29/207/2018, ora 08.30, avand ca 
obiect divort fara minori, in calitate de 
parata in contradictoriu cu reclamantul 
Popa Geani Rivera.

l Subsemnata Pricop Florica în calitate 
de reclamantă, îl chem în judecată pe 
pârâtul Cozma Vasile, la Judecătoria 
Botoşani, în dosarul 1181/193/2018, 
având în vedere interesul minorului 
Cozma Michel Marian, încredinţare 
minor.

DIVERSE
 

l Gheorghe Neşe P.F.A. titular al 
Planului Urbanistic Zonal, ”Construire 
Agropensiune- Parter”, amplasat în sat. 
Vişina, Str. Golovița nr. 8, com. Juri-
lovca, jud. Tulcea, anunță publicul inte-
resat că s-a depus documentația în 
vederea obținerii avizului de mediu 
pentru avizarea planului urbanistic 
zonal ” Construire Agropensiune  
-Parter”, sat. Vişina, Str. Golovița nr. 8, 
com. Jurilovca, jud. Tulcea. Observațiile 
publicului se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, 
zilnic între orele 08-16, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția anun-
țului

l Consiliul Local şi Primăria Munici-
piului Reşiţa, cod fiscal: 3228764, adresa: 
Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, 
număr de telefon: 0355.429.868, 
0255.212.655, 0255.216.132, fax: 
0355.429.868, e-mail: educatie@primari-
aresita.ro, web: www.primariaresita.ro, 
organizează: selecția publică de proiecte 
în vederea acordării finanţărilor neram-
bursabile de la bugetul Consiliului Local 
al Municipiului Reşiţa, pe anul 2018 
pentru  activitățile entităților sportive 
nonprofit de drept privat, în condițiile 
Legii nr.350/2005, privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, respectiv 
Ordinul Agenției Naționale pentru Sport 
nr.130/2006, privind finanţarea neram-
bursabilă din fonduri publice a proiec-
telor cluburilor sportive de drept privat 
şi ale asociaţiilor pe ramură de sport 
judeţene şi ale municipiului Bucureşti, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Solicitanți: cluburi sportive de drept 
privat şi asociaţii pe ramură de sport 
judeţene, constituite conform legii. 
Documentația de solicitare a finanțării 
nerambursabile cuprinsă în „Regula-
mentul privind acordarea finanţării 
nerambursabile de la bugetul local al 
Municipiului Reşiţa, pentru proiectele de 
activitate sportivă” potrivit HCL 
nr.52/27.02.2018, se poate obține de la 
sediul Consiliului Local al Municipiului 
Reşiţa, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1A, 
Reşița, şi de pe site-ul: www.primariare-
sita.ro. Documentaţia de finanţare 
nerambursabilă se trimite, prin poştă, 
mesagerie expresă sau înmânate 
personal (aducătorului i se va elibera o 
confirmare de primire cu dată şi semnă-
tură) la adresa indicată mai jos: Munici-
piul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, 
nr.1A, 320084 Reşiţa, Registratură. 
Cererile de finanţare cu documentaţiile 
aferente se vor depune la Registratura 
Municipiului Reşița până la data stabi-
lită în anunţ în zilele de luni-joi, între 
orele 8.00-16.00, iar în ziua de vineri, 
între 8.00-13.30. Potrivit art.20, alin.(1) 
din Legea nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modifi-
cările şi completările ulterioare: Suma 
totală: 220.000Lei. Domenii: I.

Programul „Promovarea Sportului de 
performanță” -132.000Lei. II.Programul 
„Sportul pentru toți” -88.000Lei. Durata 
programelor: 23.04.2018-17.12.2018. 
Sesiunea I. Data-limită de depunere a 
proiectelor: 12.04.2018, ora 15.00. Peri-
oada de selecție şi  evaluare a proiectelor: 
13-16.04.2018. Sesiunea II. Data-limită 
de depunere a proiectelor: 17.09.2018, 
ora 15.00. Perioada de selecție şi 
evaluare a proiectelor: 18-20.09.2018.

l Ilie Aurelian-Trandafir,  avand domi-
ciliul in municipiul Bucuresti, sos.Olte-
nitei, nr.162, bl.3, sc.5, et.5, ap.177, sector 
4, titular al planului P.U.Z.-construire 
locuinte individuale si functiuni comple-
mentare P+1E+M, amenajare circulatii 
si utilitati, localitatea  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 9°°-11°°. Observatii  si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.I. in 
termen de 15 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 complementare P+1E+M, 
amenajare circulatii si utilitati, locali-
tatea BERCENI, T3, P 11/128,  anunta 
publicul interesat asupra depunerii soli-
citarii 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 9°°-11°°. Obser-
vatii  si sugesti se primesc in scris la 
sediul A.P.M.I. in termen de 15 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Olteanu Anisoara Gina, avand domici-
liul in Str.Piscului, nr.18, bl.41, sc.1, et.7, 
ap.29, sector 4, Bucuresti, titular al 
planului "Construire locuinta unifami-
liala S+P+2E+M si refacere imprejmuire, 
in Strada Dionisie Fotino, nr.10, sector 1, 
Bucuresti" anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru planul menti-
onat si declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul ACPM: Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, Bucuresti, de luni pana 
vineri intre orele 9:00-12:00. Observatii/ 
contestatii se pot depune la sediul A.P.M. 
Bucuresti in termen de 15 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l 1.Autoritatea contractantă: Munici-
piul Aiud, cod fiscal: 4613636, locali-
tatea Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, cod 
poştal: 515200, județul Alba, telefon: 
0258.861.310, fax: 0258.861.280, e-mail: 
office@aiud.ro. 2.Reglementări legale 
privind acordarea de finanțare neram-
bursabilă: Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 3.
Domeniile pentru care se acordă finan-
țare nerambursabilă de la bugetul local 
al Municipiului Aiud în anul 2018 sunt: 
a)culte religioase; b)activități sportive. 
4.Obiectivul general: Sprijinirea secto-
rului nonprofit în desfăşurarea unor 
activități care să contribuie la realizarea 
unor acțiuni sau programe de interes 
public la nivelul municipiului Aiud. 
5.Suma totală alocată de la bugetul local 
al Municipiului Aiud şi aprobată pentru 
anul 2018 este de 160.000Lei, reparti-
zarea acesteia pe domenii fiind urmă-
toarea: a)culte religioase: 80.000Lei; b)
activități sportive: 80.000Lei. 6.Data-li-
mită pentru depunerea propunerilor de 
proiecte: 26.04.2018, ora 16.00. 7.Durata 
de implementare a proiectelor: anul 
2018. 8.Solicitanții trebuie să fie 
persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial -asociații ori 
fundații constituite conform legii -sau 
culte religioase recunoscute conform 
legii şi să aibă domiciliul/sediul sau 
filiala în municipiul Aiud. 9.Regula-
mentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile de la bugetul local al 
Municipiului Aiud şi documentația de 
solicitare a finanțării nerambursabile, 
precum şi informații suplimentare se 
pot obține de la Biroul Comunicare şi 
Relații Publice din cadrul Primăriei 
Municipiului Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, 
cod poştal: 515200, județul Alba, 
telefon: 0258.861.310 şi de pe site-ul 
instituției: www.aiud.ro. 10.Solicitanții 
vor putea depune propunerile de 
proiecte cu documentația prevăzută în 
Regulamentul privind regimul finanță-
rilor nerambursabile de la bugetul local 
al Municipiului Aiud, la registratura 
Primăriei Municipiului Aiud, str.Cuza 
Vodă, nr.1, 515200, județul Alba, înce-
pând cu data de 26.03.2018 şi până la 
data de 26.04.2018, ora 16.00. 11.Docu-
mentația de solicitare a finanțării va fi 
întocmită în limba română şi se va 
depune într-un singur exemplar, 
original, în dosar de încopciat, având un 
opis pe care va fi specificat numele apli-
cantului, conținutul dosarului, numărul 
de file pentru fiecare document în parte 
şi în total numărul de file conținut, 
fiecare pagină a dosarului fiind numero-
tată, precum şi în format electronic (pe 
suport magnetic) la registratura  



II LunI / 19  MARTie  2018anunțuri

Primăriei Municipiului Aiud, str.Cuza 
Vodă, nr.1, cod poștal: 515200, județul 
Alba. 12.Solicitantul de finanțare neram-
bursabilă trebuie să facă dovada capaci-
tății de cofinanțare, în procent de 
minimum 10% din valoarea totală a 
finanțării. 13.Selecția și Evaluarea 
proiectelor în vederea obținerii finanțării 
nerambursabile va avea loc în perioada 
30.04.2018-11.05.2018 și se va face de 
către Comisia de evaluare și selecționare 
a proiectelor ce vor beneficia de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local, 
numită prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.62/28.02.2018. 14.Criteriile pe baza 
cărora se atribuie contractul de finanțare 
nerambursabilă sunt: A.Criterii generale: 
a)programele și proiectele sunt de interes 
public local; b)este dovedită capacitatea 
organizatorică și funcțională a beneficia-
rului finanțării prin: experiența în dome-
niul administrării altor programe și 
proiecte similare, căile și modalitățile de 
identificare a beneficiarilor proiectului 
(cetățenii, comunitatea), capacitatea 
resurselor umane de a asigura desfășu-
rarea programului sau proiectului la 
nivelul propus, experiență de colaborare, 
parteneriat cu autoritățile publice, cu 
alte organizații guvernamentale și negu-
vernamentale din țară și din străinătate, 
după caz, precizarea proiectelor desfășu-
rate în anul calendaristic anterior și 
gradul de realizare a acestora, indicarea 
surselor de finanțare ale proiectului; c)în 
cazul activităților sportive: să fie struc-
tură sportivă recunoscută în condițiile 
legii și să facă dovada afilierii la fede-
rația sportivă națională de specialitate și/
sau la asociația pe ramură de sport 
județeană, după caz; d)să nu facă 
obiectul unei proceduri de dizolvare sau 
de lichidare ori să nu se afle deja în stare 
de dizolvare sau de lichidare în confor-
mitate cu prevederile legale în vigoare. 
B.Criterii specifice: Criterii de evaluare; 
Punctaj maxim: 1.Relevanță și coerență; 
30. 1.1.Cât de convingător este descrisă 
problema abordată?; 5. 1.2.Cât de rele-
vante sunt obiectivele proiectului în 
raport cu problema descrisă? (Obiective 
SMART unde S-specific, M-măsurabil, 
A-posibil de atins, R-realist, T-definit în 
timp); 10. 1.3.Cât de clar definit și stra-
tegic este grupul/grupurile-țintă?; 5. 
1.4.În ce măsură proiectul conține 
elemente specifice care adaugă valoare 
(ex.soluții inovatoare, modele de aplicare 
în practică, continuarea unei tradiții etc); 
5. 1.5.În ce măsură tema proiectului se 
încadrează în prioritățile de dezvoltare 
locală stabilite de către Consiliul Local?; 
5. 2.Metodologie; 25. 2.1.Cât de necesare, 
coerente și realiste între ele sunt activită-
țile propuse în cadrul proiectului?; 5. 
2.2.Cât de clar și realist este calendarul 
activităților?; 5. 2.3.Cât de coerente sunt 
activitățile propuse cu obiectivele proiec-
tului? (Coerență -obiective, activități, 
rezultate, impact asupra grupului-țintă 
și al comunității); 5. 2.4.Cât de coerente 
sunt rezultatele prognozate ale proiec-
tului cu activitățile propuse?; 5. 2.5.Cât 
de relevant este nivelul de implicare al 
partenerilor în proiect?; 5. 3.Durabilitate; 
15. 3.1.În ce măsură proiectul va avea un 
impact durabil asupra grupului/grupuri-
lor-țintă?; 5. 3.2.În ce măsură activitățile 
proiectului vor putea fi continuate și 
după încheierea acestei finanțări?; 5. 
3.3.În ce măsură proiectul conține poten-
țiale efecte multiplicatoare? (devine 
model pentru alte proiecte); 5. 4.Buget și 
eficacitatea costurilor; 20. 4.1.În ce 
măsură bugetul este clar, realist și deta-
liat pe capitole de cheltuieli?; 10. 4.2.În 
ce măsură sunt necesare cheltuielile esti-
mate în raport cu activitățile propuse 
pentru implementarea proiectului?; 10. 
5.Capacitate managerială; 10. 5.1.Expe-
riența managerială a aplicantului în 
domeniul respectiv; 3. 5.2.Cunoștințe de 
specialitate ale aplicantului (cunoașterea 
problemelor vizate); 3. 5.3.Capacitatea 
managerială a aplicantului (abilitatea de 
a gestiona bugetul proiectului); 4. 
Punctaj maxim; 100.

l SC THE PRINCE INTERNATI-
ONAL SRL, proprietar al terenului 
situat în comuna Tunari, jud.Ilfov, 
Şoseaua de Centură, nr.20, nr.cadastral 
50428 în suprafaţă de 22133mp, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii soli-

citării de obţinere a avizului de oportuni-
tate pentru documentaţia PUZ 
„Construire hala depozitare mobilier”. 
Documentaţia a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Judeţean Ilfov. 
Observaţii/comentarii se primesc în scris 
la Direcţia de Urbanism din cadrul 
Consiliului Judeţean Ilfov, București, 
sector 1, str.Gheorghe Manu, nr.18 
(tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile 
de la publicarea prezentului anunţ.

SOMAȚII
 

l Somaţie emisă conform Încheierii 
Şedinţei publice din data de 12.12.2017, 
pronunţată în dosarul nr.743/251/2017. 
În baza cererii de dobândire a dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, formu-
lată de reclamanţii Kotono Alexandru 
și Kotono Eleonora, ambii cu domici-
liul în Luduș, Roșiori, strada Dahu, 
nr.3B, judeţul Mureș, în contradictoriu 
cu pârâta Unitatea Administrativ Teri-
torială- Orașul Luduș, cu sediul în 
Luduș, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.26, 
cod poștal: 545200, cu privire la dreptul 
de proprietate pentru suprafaţa de 
845mp, situat administrativ în intravi-
lanul orașului Luduș- Roșiori, strada 
Dahu, nr.3, judeţul Mureș, având 
următoarele vecinătăţi: la N: Papp 
Andrei, la E: strada Dahu, Vajda Fran-
cisc, Dîmbovischi Cristian, la S: Nagy 
Zoltan, Virag Albert, la V: Papp Andrei. 
Prin prezenta, se somează toţi cei inte-
resaţi că pot formula opoziţie la cererea 
de uzucapiune ce formează obiectul 
dosarului nr.743/251/2017 al Judecăto-
riei Luduș, cu termen de judecată la 
data de 20.02.2018, în termen de 1 lună 
de la data publicării/afișării somaţiei, în 
caz contrar, se va trece la judecarea 
cauzei. Președinte: Alina Cârstea. 
Grefier: Emilia Rusu.

ADUNĂRI GENERALE
 

l În data de 22 martie 2018 se convoacă 
Adunarea Generală a Societăţii Agricole 
Ceres Miroși, ora 10, la magazii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Raport de 
activitate pe 2017 al Consiliului de 
Administraţie; 2. Raportul cenzorilor pe 
anul 2017; 3.Aprobarea Bilanţului 
contabil la data de 31.12.2017; 4. 
Prezentarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pe 2018; 5. Propuneri pentru 
costul lucrărilor la porumb 2018; 6. 
Prezentarea cererilor de înscriere și de 
retragere în societate: 7. Diverse. În 
cazul neîndeplinirii condiţiilor de validi-
tate la prima convocare, următoarea 
Adunare Generală a Asociaţilor este 
convocată pe data de 29.03.2018, cu 
menţinerea ordinei de zi, orei și locului 
de desfășurare. Comisia de cenzori.

l Societatea DEBROCONS SA, socie-
tate pe acţiuni, de tip închis, cu sediul 
social în judeţul Galaţi, str.Henri 
Coandă, nr.5, cam.15, judeţul Galaţi, 
înmatriculată la Registrul Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Galaţi sub 
nr.J17/1389/2004 și cod unic de înregis-
trare: 16732517 (denumită în conti-
nuare „Societatea”), prin administrator 
unic, conform Legii nr.31/1990, privind 
societăţile, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și ale 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor pentru data de 
24.04.2018, ora 11.00, în b-dul George 
Coșbuc, 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 25.04.2018, 
ora 11.00, având aceeași ordine de zi. 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 24.04.2018, 
ora 12.00, în b-dul George Coșbuc, nr.2 
(incinta Ada Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi. În 
situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data primei 
convocări, se convoacă o nouă AGEA 
pentru data de 25.04.2018, ora 12.00, 
având aceeași ordine de zi. Au dreptul 
să participe și să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii înregis-
traţi în evidenţele Societăţii -în registrul 

acţionarilor la sfârșitul zilei de 
14.04.2018, considerată, în conformi-
tate cu prevederile art.123, alin.(2) din 
Legea nr.31/1990, privind societăţile, 
republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, drept Dată de Refe-
rinţă pentru ţinerea Adunărilor. Ordine 
de zi Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor: 1.Prezentarea și apro-
barea situaţiilor financiare aferente 
anului 2017 pe baza raportului admi-
nistratorului și a auditorului financiar. 
2.Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului societății pentru 
activitatea desfășurată în exercițiul 
financiar 2017. 3.Aprobarea închirierii, 
vânzării sau constituirii de ipoteci 
asupra unor imobile din patrimoniul 
societăţii în vederea achitării obligaţi-
ilor la bugetul statului sau a altor obli-
gaţii și datorii restante ale societăţii, 
conform notelor de fundamentare și 
deciziilor administratorului unic și 
împuternicirea acestuia să reprezinte 
societatea în fata notarului public sau a 
altor autorităţi, dacă este necesar, cu 
posibilitatea de substituire. 4.Împuter-
nicirea, cu posibilitate de substituire a 
domnului Lupu Cosmin Stefan să 
redacteze și să semneze hotărârea 
AGOA adoptată și orice alte docu-
mente în legătură cu acestea și să efec-
tueze orice formalităţi necesare pentru 
a menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comerţului și 
pentru publicarea hotărârii în Moni-
torul Oficial al României -Partea a 
IV-a. Ordine de zi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor: 1.Apro-
barea modificării Actului Constitutiv al 
societăţii în sensul înlocuirii peste tot în 
cuprinsul acestuia a sintagmei „acţiuni 
la purtător” cu „acţiuni nominative în 
formă dematerializată” având în 
vedere hotărârile judecătorești pronun-
ţate în dosarele 1782/121/2015 și 
2475/121/2015. 2.Împuternicirea, cu 
posibilitate de substituire, a doamnului 
Lupu Cosmin Stefan pentru a redacta 
și semna hotărârea AGEA adoptată, 
precum și forma modificată și actuali-
zată a Actului Constitutiv și orice alte 
documente în legătură cu acestea și să 
efectueze orice formalităţi necesare 
pentru a menţiona/înregistra hotărârea 
la Oficiul Registrului Comerţului și 
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 ședinţei 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 Societate în condiţiile de mai 
sus. Materialele de ședinţă pot fi 
consultate în b-dul George Coșbuc, 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 apariţiei 
prezentului convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. De 
asemenea, informaţii suplimentare se 
pot obţine și prin e-mail: office.ccchol-
ding@yahoo.com.

l Societatea PROSANIO SA, societate 
pe acţiuni, de tip închis, cu sediul social 
în judeţul Galaţi, str.Grigore Ventura, 
nr.2, cam.12, judeţul Galaţi, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Galaţi sub nr.
J17/432/2011 și cod unic de înregis-
trare: 28307499 (denumită în conti-
nuare „Societatea”), prin administrator 
unic, conform Legii nr.31/1990, privind 
societăţile, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și ale 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor pentru data de 
20.04.2018, ora 09.00, în b-dul George 
Coșbuc, 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 23.04.2018, 
ora 09.00, având aceeași ordine de zi. 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 20.04.2018, 
ora 10.00, în b-dul George Coșbuc, nr.2 
(incinta Ada Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi. În 
situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data primei 
convocări, se convoacă o nouă AGEA 
pentru data de 23.04.2018, ora 10.00, 
având aceeași ordine de zi. Au dreptul 
să participe și să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii înregis-
traţi în evidenţele Societăţii -în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 
10.04.2018, considerată, în conformi-
tate cu prevederile art.123, alin.(2) din 
Legea nr.31/1990, privind societăţile, 
republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, drept Dată de Refe-
rinţă pentru ţinerea Adunărilor. Ordine 
de zi Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor: 1.Prezentarea și apro-
barea situaţiilor financiare aferente 
anului 2017 pe baza raportului admi-
nistratorului și a auditorului financiar. 
2.Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului societății pentru 
activitatea desfășurată în exercițiul 
financiar 2017. 3.Aprobarea închirierii, 
vânzării sau constituirii de ipoteci 
asupra unor imobile din patrimoniul 
societăţii în vederea achitării obligaţi-
ilor la bugetul statului sau a altor obli-
gaţii și datorii restante ale societăţii, 
conform notelor de fundamentare și 
deciziilor administratorului unic și 
împuternicirea acestuia să reprezinte 
societatea în faţa notarului public sau a 
altor autorităţi, dacă este necesar, cu 
posibilitatea de substituire. 4.Împuter-
nicirea, cu posibilitate de substituire a 
doamnei Ala Procopenco să redacteze 
și să semneze hotărârea AGOA adop-
tată și orice alte documente în legătură 
cu acestea și să efectueze orice formali-
tăţi necesare pentru a menţiona/înre-
gistra hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerţului și pentru publicarea hotă-
rârii în Monitorul Oficial al României 
-Partea a IV-a. Ordine de zi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor: 
1.Aprobarea modificării Actului 
Constitutiv al societăţii în sensul înlo-
cuirii peste tot în cuprinsul acestuia a 
sintagmei „actiuni la purtător” cu 
„acţiuni nominative în formă demateri-
alizată” având în vedere hotărârile 
judecătorești pronunţate în dosarul 
1783/121/2015. 2.Împuternicirea, cu 
posibilitate de substituire, a doamnei 
Ala Procopenco pentru a redacta și 

semna hotărârea AGEA adoptată, 
precum și forma modificată și actuali-
zată a Actului Constitutiv și orice alte 
documente în legătură cu acestea și să 
efectueze orice formalităţi necesare 
pentru a menţiona/înregistra hotărârea 
la Oficiul Registrului Comerţului și 
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 ședinţei adunării. Accesul 
acţionarilor este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, făcută cu 
actul de identitate sau prin intermediul 
reprezentantului desemnat cu procură 
depusă la Societate în condiţiile de mai 
sus. Materialele de ședinţă pot fi 
consultate în b-dul George Coșbuc, nr.2 
(incinta Ada Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, judetul Galaţi, în 
zilele de luni-vineri, în intervalul orar 
10.00-12.00, începând cu data apariţiei 
prezentului convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. De 
asemenea, informaţii suplimentare se 
pot obţine și prin e-mail: office.ccchol-
ding@yahoo.com.

l Mbm Phen Holding S.A., sediu: 
București, Sect.1, Str.Alexandru 
Şerbănescu, Nr.87, Hotel Phoenicia, 
E t . 1 ,  c a m . 1 3 5 ,  n u m ă r  O R C 
J40/29032/1994,  CUI:6812783, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor, în data de 
03.04.2018, ora 10.00, la sediul social, 
pentru toți acționarii, cu următoarea 
ordine de zi: -Aprobarea situaţiilor 
financiare anuale întocmite pentru 
exercițiul financiar 2017; -Prezentarea 
și aprobarea raportului administrato-
rului pentru exercițiul financiar 2017; 
-Prezentarea și aprobarea raportului 
comisiei de cenzori pentru exercițiul 
financiar 2017; -Aprobarea descărcării 
de gestiune a administratorului pentru 
anul 2017. Dacă la 03.04.2018 nu se 
întrunește cvorumul necesar, se 
convoacă a doua Adunare Generală 
Ordinară a Acționarilor în data de 
06.04.2018, ora 10.00, la sediul social. 
Pentru că acțiunile societății sunt la 
purtător, acționarii societății au drept 
de vot doar dacă le-au depus la sediul 
social, cu cel puțin 5 zile înainte de 
ținerea adunării. Acţiunile vor rămâne 
depuse până după adunarea generală
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l Societatea SCOP LINE SA, societate 
pe acţiuni, de tip închis, cu sediul social 
în judeţul Galaţi, str.Siderurgiştilor, 
nr.30, bl.SD4B, sc.3, ap.67, judeţul 
Galaţi, înmatriculată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Galaţi sub nr.J17/290/2005 şi cod unic de 
înregistrare: 17216115 (denumită în 
continuare „Societatea”), prin adminis-
trator unic, conform Legii nr.31/1990, 
privind societăţile, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Actului Constitutiv al 
Societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
20.04.2018, 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 23.04.2018, 
ora 11.00, având aceeaşi ordine de zi. 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 20.04.2018, 
ora 12.00, 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 AGEA la data primei 
convocări, se convoacă o nouă AGEA 
pentru data de 23.04.2018, ora 12.00, 
având aceeaşi ordine de zi. Au dreptul 
să participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii înregis-
traţi în evidenţele Societăţii -în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
10.04.2018, considerată, în conformitate 
cu prevederile art.123, alin.(2) din Legea 
nr.31/1990, privind societăţile, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordine de zi 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor: 1.Prezentarea şi aprobarea situaţi-
ilor financiare aferente anului 2017 pe 
baza raportului administratorului şi a 
auditorului financiar. 2.Aprobarea 
descărcării de gestiune a administrato-
rului societății pentru activitatea desfă-
şurată în exercițiul financiar 2017. 
3.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 adminis-
tratorului unic şi împuternicirea acestuia 
să reprezinte societatea în faţa notarului 
public sau a altor autorităţi, dacă este 
necesar, cu posibilitatea de substituire. 
4.Împuternicirea, cu posibilitate de 
substituire a doamnei Ala Procopenco să 
redacteze 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 publi-
carea hotărârii în Monitorul Oficial al 
României -Partea a IV-a. Ordine de zi 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării 
Actului Constitutiv al societăţii în sensul 
înlocuirii peste tot în cuprinsul acestuia 
a sintagmei „acţiuni la purtător” cu 
„acţiuni nominative în formă demateri-
alizată” având în vedere hotărârile 
judecătoreşti pronunţate în dosarul 
1784/121/2015. 2.Împuternicirea, cu 
posibilitate de substituire, a doamnei Ala 
Procopenco pentru a redacta şi semna 
hotărârea AGEA adoptată, precum şi 
forma modificată şi actualizată a 
Actului Constitutiv şi orice alte docu-
mente în legătură cu acestea şi să efec-
tueze orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comerţului şi pentru publi-
carea hotărârii în Monitorul 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 exerci-
ţiului 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 procură depusă la Societate în condi-

ţiile de mai sus. Materialele de şedinţă 
pot fi consultate în b-dul George Coşbuc, 
nr.2 (incinta Ada Bussines Center), 
etajul 2, camera 211, Galaţi, judetul 
Galaţi, în zilele de luni-vineri, în inter-
valul orar 10.00-12.00, începând cu data 
apariţiei prezentului convocator în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a. De asemenea, informaţii suplimen-
tare se pot obţine şi prin e-mail: office.
cccholding@yahoo.com.

l Societatea ZORDER BIG SA, socie-
tate pe acţiuni, de tip închis, cu sediul 
social în judeţul Galaţi, str.Henri 
Coandă, nr.5, cam.7, judeţul Galaţi, 
înmatriculată la Registrul Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Galaţi sub nr.
J17/1579/2004 şi cod unic de înregis-
trare: 16813468 (denumită în continuare 
„Societatea”), prin administrator unic, 
conform Legii nr.31/1990, privind socie-
tăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor pentru data de 
20.04.2018, ora 13.00, în b-dul George 
Coşbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, Galaţi, 
judetul Galaţi. În situaţia neîndeplinirii 
condiţiilor legale pentru ţinerea AGOA 
la data primei convocări, se convoacă o 
nouă AGOA pentru data de 23.04.2018, 
ora 13.00, având aceeaşi ordine de zi. 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 20.04.2018, 
ora 14.00, 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 AGEA la data primei 
convocări, se convoacă o nouă AGEA 
pentru data de 23.04.2018, ora 14.00, 
având aceeaşi ordine de zi. Au dreptul 
să participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii înregis-
traţi în evidenţele Societăţii -în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
10.04.2018, considerată, în conformitate 
cu prevederile art.123, alin.(2) din Legea 
nr.31/1990, privind societăţile, republi-

cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordine de zi 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor: 1.Prezentarea şi aprobarea situaţi-
ilor financiare aferente anului 2017 pe 
baza raportului administratorului şi a 
auditorului financiar. 2.Aprobarea 
descărcării de gestiune a administrato-
rului societății pentru activitatea desfă-
şurată în exercițiul financiar 2017. 
3.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 adminis-
tratorului unic şi împuternicirea acestuia 
să reprezinte societatea în faţa notarului 
public sau a altor autorităţi, dacă este 
necesar, cu posibilitatea de substituire. 
4.Împuternicirea, cu posibilitate de 
substituire, a doamnei Ala Procopenco 
să redacteze 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 publi-
carea hotărârii în Monitorul Oficial al 
României -Partea a IV-a. Ordine de zi 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării 
Actului Constitutiv al societăţii în sensul 
înlocuirii peste tot în cuprinsul acestuia 
a sintagmei „acţiuni la purtător” cu 
„acţiuni nominative în formă demateri-
alizată” având în vedere hotărârile 
judecătoreşti pronunţate în dosarele 
2370/121/2015 şi 2371/121/2015. 2.Împu-
ternicirea, cu posibilitate de substituire a 
doamnei Ala Procopenco pentru a 
redacta şi semna hotărârea AGEA 
adoptată, precum şi forma modificată şi 
actualizată a Actului Constitutiv 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 Monitorul 
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 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 Societate 
în condiţiile de mai sus. Materialele 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 apariţiei prezentului convocator în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a. De asemenea, informaţii suplimen-
tare se pot obţine şi prin e-mail: office.
cccholding@yahoo.com.
.

LICITAȚII
 

l CNCAF Minvest SA Deva, cu sediul 
în Deva, Piaţa Unirii, nr.9, judeţul Hune-
d o a r a ,  t e l . / f a x : 
0254.213.040/0254.231.641, înregistrată 
la ORC sub nr.J20/333/1999, având 
CUI: RO2117946, reprezentată legal 
prin director general -ing.Dragoi 
Nicolae, îşi manifestă intenţia de reali-
zare a unei asocieri în participaţiune în 
vederea extracţiei, prelucrării şi comerci-
alizării, în comun a zăcământului de 
nisip cuartifer din obiectivul Făgetul 
Ierii, comuna Iara, jud.Cluj. Societăţile 
interesate pot consulta caietul de sarcini 
atât pe site-ul companiei: www.minvest-
deva.ro, cât şi la sediul din localitatea 
Deva, Piaţa Unirii, nr.9, începând cu 
data de 26.03.2018.

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, str. 
A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, număr de 
înmatriculare la Registrul Comerţului 
J18/311/2012, C.U.I. 30267310,  organi-
zează în data de 03/04/2018, ora 1100, 
licitatie publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru fiecare 
reper, pentru vanzarea de „locomotive”. 
Bunurile (7 locomotive de la ELCFU 
Motru) si preturile de pornire sunt 
prezentate in Anexa la Regulament. 
Documentaţia de valorificare (Regula-
ment, proiect de contract si formulare) 
se poate procura doar in baza unei solici-
tari transmise la adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0372819765.Data limită de depunere a 
ofertelor  este 03/04/2018, ora 09:00.

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, str. 
A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, nr. ONRC 
J18/311/2012, C.U.I. 30267310,  organi-
zează în data de 04/04/2018, ora 1100, 
licitatie publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru fiecare 
reper, pentru vanzarea de „bunuri”. 
Bunurile (total 233 de repere - suruburi, 
tevi, diferite piese, robineti, materiale 
provenite din demolari, etc…), cantita-
tile si preturile de pornire sunt prezen-
tate in Anexa la Regulament. 
Documentaţia de valorificare (Regula-
ment, proiect de contract si formulare) 
se poate procura doar in baza unei solici-
tari transmise la adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0372.819765. Data limită de depunere a 
ofertelor  este 04/04/2018, ora 09:00.

l Consiliul Local al Comunei Slava 
Cercheză, cu sediul în localitatea Slava 
Cercheză, str.Principală, nr.224, judeţul 
Tulcea, cod fiscal: 4994700, telefon/fax: 
0240.551.681, anunţă că pe data de 19 
aprilie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Slava Cercheză, va avea loc 
concesionarea prin licitaţie publică 
deschisă a unui lot de teren amplasat în 
intravilanul agricol al satului Slava Rusă, 
comuna Slava Cercheză, având urmă-
toarea suprafaţă: Teren în suprafaţă de 
10.789mp, T38, Parc.A 2187. Documen-
taţia privind organizarea şi desfăşurarea 
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licitaţiei pentru concesionarea terenului 
evidenţiat mai sus se poate procura contra 
cost de la sediul primăriei, zilnic, între 
orele 8.00-16.00, începând cu 19 martie 
2018, persoană de contact: Haralambie 
Valentin. Se pot solicita clarificări până cel 
târziu la data de 15 aprilie 2018. Docu-
mentele necesare participării la licitaţie se 
pot depune până la data de 19 aprilie 
2018, ora 9.00, la registratura Primăriei 
Slava Cercheză. Instanţa competentă la 
soluţionarea litigiilor- Tribunalul Tulcea.

l Primăria Comunei Bratca, cu sediul în 
localitatea Bratca, nr.126, județul Bihor, 
CIF: 4738400, tel.0259.315.650, fax: 
0269.473.256, e-mail: primariabratca@
yahoo.com, organizează licitație publică 
cu plic închis pentru: I.Vânzare teren: 
1.Vânzarea unei suprafețe de teren aflată 
în proprietatea privată a Comunei Bratca 
și administrarea Consiliului Local al 
Comunei Bratca, în scopul realizării unor 
venituri la bugetul local. 2.Durata 
vânzării este definitivă. 3.Oferta care face 
obiectul licitației este compusă din: 
1.Teren cu suprafață de 26mp, nr.cadas-
tral 54076 înscris în coala CF nr.54076 
Bratca. Prețul de pornire al licitației este 
de 968,00Lei, fără TVA (conform rapor-
tului de evaluare). Licitația va avea loc în 
data de 17.04.2018, ora 12.00, în loc.
Bratca -sediul Primăriei Comunei 
Bratca. Documentația de atribuire se 
poate obține de la sediul Primăriei 
Comunei Bratca, Compartimentul de 
achiziții publice, până la data de 
05.04.2018, ora 16.00. Pot participa la 
licitație ofertanți, persoane fizice sau 
juridice române care au sediul sau domi-
ciliul în România și pot să depună o 
singură ofertă. Cheltuielile ocazionate de 
organizarea și desfășurarea procedurii de 
vânzării, inclusiv costul documentației 
tehnice vor fi suportate de ofertanți. 
Ofertantul va depune o dată cu oferta 
incluse în plicul exterior sigilat dovada 
achitării: -50Lei pentru caietul de sarcini 
și a instrucțiunilor licitației pentru 
vânzare, suma care se va depune în 
numerar la casieria unității și care nu se 
va restitui; -10% din preţul de pornire a 
licitaţiei -garanția de participare la lici-
tație vânzare, care se va depune în 
numerar la casieria unitații și care se va 
restitui ofertanților declarați respinși. 
Data-limită pentru primirea de solicitări 
de clarificări este 12.04.2018, ora 16.00. 
Oferta nu trebuie să conțină rânduri 
suplimentare, ștersături sau cuvinte scrise 
peste scrisul inițial. Se va refuza primirea 
ofertelor în plicuri deteriorate sau desfă-
cute indiferent de cauza care a produs 
acest lucru. Oferta se va depune într-un 
singur exemplar de către ofertant. Oferta 
va fi redactată în limba română și va fi 
predată organizatorului Primăriei 
Comunei Bratca, pe adresa Bratca, 
nr.126, județul Bihor, pâna la data de 
16.04.2018, ora 12.00. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Aleșd, orașul Aleșd, str.Piața 
Unirii, nr.5, județul Bihor, cod 415100. 
Data transmiterii anunțului de licitație 
spre publicare către instituțiile abilitate 
este data de 19.03.2018.

PIERDERI
 

l  C e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.329/09.01.2014 pe numele de Fábián 
Levente P.F.A., CUI 32638890, pentru 
sediul din com.Corund, sat. Valea lui 
Pavel nr.64. Declar nul.

l Baias Mihail Gavril, com. Vârtoapele, 
jud. Teleorman, pierdut Certificat CPC 
marfă și persoane nr. 0364623000. Îl 
declar nul.

l SC Happytrip Services SRL, cu sediul 
in comuna Paulesti, sat Gageni nr.127, 
declara pierdut Documentul de control 
pentru transport rutier de persoane, nati-
onal, cu nr. 0080010. Documentul se 
declara nul.

l Compania de Transporturi Aeriene 
TAROM SA declara pierdute Certificatul 
de Inmatriculare Nr.237/09.05.2006, Certi-
f i c a t u l  d e  N a v i g a b i l i t a t e 
Nr.198/26.09.2008, Certificatul de Autori-
zare a Instalarii Echipamentului Radio de 
Aeronava nr.522/14.05.2005, toate aparti-
nand  aeronavei  YR-BGB. Le declaram 
nule.

l Declar pierdut și nul Atestat de Trans-
port Marfă eliberat pe numele Băltărete 
Constantin Mihai de către ARR Dolj.

l Nicodim Daniel Ciprian pierdut legiti-
mație transport urban. O declar nulă.

l Bruno Credit Invest SRl inregistrata la 
ONRC prin J13/2652/2013 si CUI 
32594793, declara pierderea tuturor docu-
mentelor inclusiv certificate constatatoare 
ale punctelor de lucru Constanta, jud.
Constanta:  Cuza Voda 48b -incinta 
Dorally Mall stand 39 -Stefan cel Mare nr. 
63 colt cu Petre Romulus nr .6, 4A, parter 
-Bld.Tomis nr.279, blT7 parter -Bld.
Mamaia nr.64 bl.1B parter -zona piata cet 
magazin nr. 14- Stefan cel Mare nr.53 
bl.m13, parter- bld.Tomis nr.238 bl.td17 
parter- str.Dumitru Marinescu nr.17 
Marvimex stand H -Rascoalei 1907/ 
Stefan cel Mare nr.17 Murfatlar, calea 
Bucuresti nr.11 bl.BA6, sc A, parter, jud.
Constanta Cernavoda, Seimeni nr.2 cam 
1, bl H6, sc.B, ap.22, jud. Constanta 
Medgidia, Piateta Decebal bl.p3 etaj P, 
Jud.Constanta Medgidia, str.Indepen-
dentei, nr.63 bl.48A, sc.A et.P, ap.4, jud. 
Constanta Medgidia, Republicii nr.6 Jud.
Constanta Calarasi, Prelungirea Bucuresti 
nr.11, blD4 sc.1-2, et.P, judet Calarasi 
Calarasi, str. Bucuresti nr2, jud.Calarasi 
Tandarei, Str. Bucuresti, bl.182-1B sc.B 
et.P ap.1 judet Ialomita Slobozia Str.Matei 
Basarab cam1, blI10 sc.A et.P judet 
Ialomita Fetesti, Str. Calarasi, Piateta 
Gara, jud Ialomita.

l Pierdut certificat de inregistrare al soci-
etatii Media Mob ATV SRL, cu sediul 
social situat in mun. Bucuresti, B-dul 
C-tin Brancoveanu, Nr. 12, Bloc B4, Scara 
1, Etaj 8, Ap. 31, Sector 4, J40/7690/2003 si 
CUI 15496299. Il declar nul.

l Pierdut certificate constatator emis în 
baza declaraţiei nr.12786/07.04.2005, 
pentru societatea Rosiba Internaţional 
SRL, cu sediul în Otopeni, str. Ghioceilor, 
bl. PR5, sc. 2, parter, ap. 16, Ilfov, având  
J23/547/2001 și CUI 14053200.

l Pierdut agreere taxi pe firma Prof Taxi 
Activ, nr. înmatriculare B-60FJX, emisă 
de RAR, îl declar nul.

l ESSIG Anamaria PFA cu sediul în 
București, str. Iriceanu Ion, nr. 18, bloc 
160, sc. 1, et. 2, ap. 14, sector 4,  CUI 
2 6 5 6 1 5 3 8  d i n  2 3 . 0 2 . 2 0 1 0 ,  
F40/989/23.02.2010 declar pierdut certi-
ficat constatator nr.73959/23.02.2010. Îl 
declar nul.

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.


