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OFERTE SERVICIU
l Societate comerciala angajeaza sofer 
de protocol. Cerinte: Prezenta agreabila, 
atitudine impecabila, seriozitate, punc-
tualitate, discretie. Beneficii: Salariu 
motivant. Adresa de email: cameliado-
bindas@gmail.com.

l Hotel Oxford şi Hotel Malibu Din 
Mamaia angajeaza in conditii foarte 
avantajoase: receptioner, camerista, 
bucatar sef, bucatar, bufetier, ospatari si 
ajutori de ospatari cu experienta. 
OFERIM CAZARE, detal i i  la 
0735.333.103, office@hoteloxford.ro

l Peniţa Veselă SRL angajează 
Operator introducere, validare şi prelu-
crare date (COR 413201). Cerinţe de 
ocupare a postului: studii- 11 clase/
limba străină: engleză/permis de condu-
cere: catergoria B. Programări interviu 
şi test engleză la telefon 0744.701.879.

l Autoritatea pentru Supravegherea şi 
Protecția Animalelor, cu sediul în locali-
tatea Bucureşti, Șos. Olteniței, nr. 169, 
sector 4, cu punctul de lucru în str. Calea 
Călăraşilor, nr. 179, sector 3, Bucureşti, 
anunță amânarea concursului conform 
HG nr. 286 pentru ocuparea postului 
contractual vacant de inspector de 
specialitate (Auditor intern) S IA, 1 post, 
organizat inițial: -Proba scrisă în data de 
16.05.2018, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 21.05.2018, ora 11.00. la o dată 
care se va comunica ulterior. Prin acest 
anunț venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial al Româ-
n i e i ,  P a r t e a  a  I I I - a ,  n u m ă r 
333/20.04.2018, pagina 3-4, cod 150.717.

l Anunt Primaria Comunei Cruset cu 
sediul in comuna Cruset, sat Cruset, 
judetul Gorj, organizeaza concurs penru 
ocuparea pe perioada nedeterminata a 
functiei contractuale vacante de Asis-
tent comunitar debutant din cadrul 
Compartimentului Asitenta medicala 
comunitara din aparatul de specialitate 
al Primarului Comunei Cruset astfel: 
Conditii de ocupare a postului: a)sa fie 
absolvent(a) de studii post-liceeale de 
asitenta medicala; Data desfasurarii 
concursului: -proba scrisa in data de 23 
mai 2018- orele 10,00 -interviul in data 
de 25 mai 2018. Dosarele de inscriere se 
depun la sediul institutiei in perioada 03 
mai 2018 -16 mai 2018 intre orele 9.00-
14.00. Relatii suplimentare la numarul 
de telefon 0253.283075. Persoana de 
contact: Tudorache Leontina -secretar 
delegat comuna. Primar Ing. Jurist 
Dragusin Viorel.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bacău organizează concurs de recrutare 
pentru funcţia publică de execuţie 
vacantă de consilier, clasa I, gradul 
profesional debutant, din cadrul Biro-
ului Buget, Finanţe, Administrativ şi 
Resurse Umane. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bacău în data 4 iunie  2018, 
ora 10.00 -proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în perioada 
03-22 mai 2018, inclusiv, la sediul agen-
ţiei din Bacău, b-dul Oituz, nr.23. Condi-
ţiile de participare sunt: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniile de 
licenţă contabilitate sau finanţe. 
Condiţie specifică: permis auto categoria 
B. Relaţii suplimentare se pot obţine de 
pe pagina de internet: http://www.
apmbc.anpm.ro şi de la doamna  Genica 

Oprea, consilier, telefon: 0234.512.750, 
fax: 0234.571.056, e-mail: office@
apmbc.anpm.ro

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul 
în Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, scoate 
la concurs în data de 06.06.2018, ora 
11.00, următoarele posturi funcţii 
publice. Programul concursului: 
-06.06.2018 -ora 11.00 -proba scrisă; 
-Interviul se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Data şi 
ora susţinerii interviului se afişează o 
dată cu rezultatele la proba scrisă. În 
cadrul concursului se desfăşoară probă 
suplimentară de testare a cunoştinţelor 
IT -nivel mediu; -04.06.2018 -ora 10.00 
-susţinere proba suplimentară; 
-03.05.2018 -publicitate concurs. 
Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, Servi-
ciul Achiziţii Publice: 1.un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa I, 
grad profesional principal. Condiţiile de 
participare: -Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, într-una din 
următoarele: a)ramuri de ştiinţă: -ştiinţe 
economice; -ştiinţe juridice -speciali-
zarea drept; b)domenii: -inginerie civilă; 
-ştiinţe administrative -specializarea 
administraţie publică; -vechimea în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Cerinţe specifice: cursuri de pregătire/
perfecţionare /formare specializată în 
domeniul achiziţiilor publice, dovedite 
cu diplomă/certificat/ atestat/adeverinţă. 
2. un post funcție publică de execuție 
de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent. Condiţiile de participare: 
-Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, într-una din 
următoarele: a)ramuri de ştiinţă: 
-ştiinţe economice; -ştiinţe juridice 
-specializarea drept; b)domenii: -ingi-
nerie civilă; -ştiinţe administrative 
-specializarea administraţie publică; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. 3. un post funcție 
publică de execuție de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional asistent. 
Condiţiile de participare: -Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr. 188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul Drept; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului,  începând cu 
data de 03.05.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 22.05.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. Relaţii 
suplimentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, persoană de contact: Cuciu-
reanu Paulica-Gabriela, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Baza de Reparaţii Nave Brăila, cu 
sediul în municipiul Brăila, Incinta 
Docuri Port, nr.1, judeţul Brăila, organi-
zează concurs în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată a 1 (un) post 
vacant de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (vopsitor indus-
trial) la Atelierul Reparaţii Șalupe şi 
Ambarcaţiuni din Cauciuc şi Poliesteri 
Armaţi cu Fibră de Sticlă, conform Legii 
nr.53/2003 -Codul Muncii ,  HG 
nr.286/2011, HG 355/2007 şi OMAI 
nr.291/2011. Concursul se va desfăşura 
la sediul Bazei de Reparaţii Nave Brăila, 
astfel: -Proba practică în data de 
15.06.2018, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 20.06.2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: a)Să fie absolvenţi de 8-10 
clase/studii gimnaziale/liceale filieră 
teoretică -profil real sau filieră tehnolo-
gică; b)să fie calificaţi în domeniul 
vopsitoriei; c)să fie declaraţi „apt” 
medical şi psihologic (aptitudinea medi-
cală şi psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale MAI, ca 
urmare a examinării medicale, verifi-
cării îndeplinirii criteriilor antropome-
trice şi evaluării psihologice potrivit 
baremelor şi/sau criteriilor aplicabile); d)
nu sunt condiţii de vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Bazei de Reparaţii Nave Brăila, 
Incinta Docuri Port, nr.1, municipiul 
Brăila, judeţul Brăila. Relaţii suplimen-
tare la compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparaţii Nave 
Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, 
judeţul Brăila, strada Incinta Docuri 
Port, nr.1, sau pe site-ul unităţii: www.
bazanave.ro. Telefon: 0239.612.241, 
interior: 26509/26521.

l Baza de Reparaţii Nave Brăila, cu 
sediul în municipiul Brăila, Incinta 
Docuri Port, nr.1, judeţul Brăila, organi-
zează concurs în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată a 1 (un) post 
vacant de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (radioelectronist) 
la Atelierul Reparaţii Optoelectronice şi 
Termoviziune, conform Legii nr.53/2003 
-Codul Muncii, HG nr.286/2011, HG 
355/2007 şi OMAI nr. 291/2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Bazei de Reparaţii Nave Brăila, astfel: 
-Proba practică în data de 14.06.2018, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 
19.06.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: a)să 
fie absolvenţi de studii medii (minim 10 
clase) şi să aibă calificare în unul din 
domeniile: electronică, radio, radio-tv, 
automatizări sau electrotehnică; b)să fie 
declaraţi „apt” medical şi psihologic 
(aptitudinea medicală şi psihologică se 
constată de către structu-
rile de specialitate ale MAI, 
ca urmare a examinării 
medicale, verificării înde-
plinirii criteriilor antropo-
metr ice  ş i  eva luăr i i 
psihologice potrivit bare-
melor şi/sau criteriilor apli-
cabile); c) nu sunt condiţii 
de vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la 
sediul Bazei de Reparaţii 
Nave Brăila,  Incinta 

Docuri Port, nr.1, municipiul Brăila, 
judeţul Brăila. Relaţii suplimentare la 
compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Bazei de Reparaţii Nave Brăila, 
cu sediul în municipiul Brăila, judeţul 
Brăila, strada Incinta Docuri Port, nr.1, 
sau pe site-ul unităţii: www.bazanave.ro. 
Telefon: 0239.612.241, interior: 
26509/26521.

l Baza de Reparaţii Nave Brăila, cu 
sediul în municipiul Brăila, Incinta 
Docuri Port, nr.1, judeţul Brăila, organi-
zează concurs în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată a 1 (un) post 
vacant de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (radioelectronist) 
la Secţia Suport Tehnic Infrastructură 
SISF, conform Legii nr. 53/2003 -Codul 
Muncii, HG nr.286/2011, HG 355/2007 şi 
OMAI nr.291/2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul Bazei de Reparaţii 
Nave Brăila, astfel: -Proba practică în 
data de 18.06.2018, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 21.06.2018, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)să fie absolvenţi de studii 
medii (minim 10 clase); b)să fie calificaţi 
în unul din domeniile: electrică, electro-
nică, electrotehnică, automatică, infor-
matică, telecomunicaţii, tehnologia 
informaţiei, tehnologia sistemelor, 
comunicaţii; c)să fie declaraţi „apt” 
medical şi psihologic (aptitudinea medi-
cală şi psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale MAI, ca 
urmare a examinării medicale, verifi-
cării îndeplinirii criteriilor antropome-
trice şi evaluării psihologice potrivit 
baremelor şi/sau criteriilor aplicabile); d)
nu sunt condiţii de vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Bazei de Reparaţii Nave Brăila, 
Incinta Docuri Port, nr. 1, municipiul 
Brăila, judeţul Brăila. Relaţii suplimen-
tare la compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparaţii Nave 
Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, 
judeţul Brăila, strada Incinta Docuri 
Port, nr. 1, sau pe site-ul unităţii: www.
bazanave.ro. Telefon: 0239.612.241, 
interior: 26509/26521.

l Primăria Comunei Valea Moldovei, 
județul Suceava, cu sediul în localitatea 
Valea Moldovei, numărul 280, judeţul 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: muncitor calificat, număr posturi: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 25.05.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 30.05.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: generale şi 
calificarea în meseria de operator stație 

epurare sau similar; -vechime: 9 ani; 
-curs instruire operator stație epurare. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei Valea 
Moldovei. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Valea Moldovei, 
persoană de contact: Beşa Nicole-
ta-Brînduşa, telefon: 0230.573.064, fax: 
0230.573.064, e-mail: primariavaleamol-
dovei@yahoo.ro

l Unitatea Militară 01516 Chitila, 
județul Ilfov, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs de 
ocupare a unui post vacant de personal 
civil contractual, astfel: -muncitor cali-
ficat IV (bucătar) la popotă din cadrul 
plutonului deservire al companiei pază 
şi deservire. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar vacant, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: a)are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sani-
tare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţiile speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei contrac-
tuale sunt: a) studii medii sau generale; 
b) deţinerea certificatului de calificare 
profesională în meseria de bucătar; c) 
minim 6 luni vechime în muncă; d) 
nivelul de acces la informaţii clasificate 
este secret de serviciu, fiind necesar 
acordul scris al persoanei care doreşte să 
candideze privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului de 
securitate, în situaţia în care va fi decla-
rată „admisă”; e) spirit de iniţiativă, 
comunicare, lucru în echipă, rezistenţă 
la stres efort prelungit; f) conduită 
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morală şi disciplinară corespunzătoare 
lucrului într-un mediu militar. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 25.05.2018, ora 11.00; 
-proba practică în data de 04.06.2018, 
ora 11.00; -data-limită de depunere 
dosare: 17.05.2018, ora 14.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea concur-
sului se vor face la sediul UM 01516 
Chitila, str.Răsăritului, nr.1A, jud.Ilfov, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 0728.836.009 sau 
021.315.35.04.

l Consiliul Judeţean Suceava organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacantă de 
şofer I la Biroul administrativ al Servi-
ciului Logistic din cadrul Direcției 
organizare. Concursul se organizează la 
sediul Consiliului Judeţean Suceava, în 
data de 25.05.2018, ora 10.00, proba 
scrisă. Interviul va avea loc într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. I. 
Condiţii generale: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului României nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. II.Condiţiile specifice: -şcoală 
generală sau studii medii absolvite cu 
diplomă; -carnet de conducător auto 
categoria B; -vechimea minimă necesară 
în meseria de şofer: 6 ani şi 6 luni. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afişării anunțului, la registra-
tura Consiliului Judeţean Suceava, din 
str.Ştefan cel Mare, nr.36. Relaţii supli-
mentare cu privire la conţinutul dosa-
rului, bibliografie etc se pot obţine de la: 
-avizierul instituţiei; -secretarul comisiei, 
tel.0230.210.148, interior: 142.

l Comuna Corunca cu sediul în: loc. 
Corunca, nr. 108, jud. Mureş, în baza 
Legii 188/1999, organizează  concurs  
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată  a unei  funcției publice de 
execuție,vacante,  din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
astfel: Denumirea postului - un post 
funcție publică de execuție de consilier, 
clasa I., gradul profesional superior  
din cadrul Compartimentului urba-
nism. Condiții generale: -conform 
art.54 din Legea 188/1999, republicată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: - studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în ramura de ştiință - arhitectură şi 
urbanism sau inginerie civilă - vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice – 9 ani. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă:- data de 04 iunie 
2018 ora 10, la sediul Primăriei 
Corunca; Interviu: - data şi ora inter-
viului vor fi comunicate  odată cu 
afişarea rezultatului la proba scrisă; 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 20 de zile 
calendaristice  de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial,Partea 
a-III-a începând cu data de 04.05.2018 
şi până în data de 23.05.2018 ora 
15,00. Date contact: tel.: 0265/243152, 
email: corunca@cjmures.ro.

VÂNZĂRI IMOBILE
 

l Vând casă mare, central în Oradea. 
Relaţii la telefon 0721.773033

CITAȚII
 

l Toma Claudia Mirela şi Toma Liliana 
Cristina sunt chemate la Judecătoria 
Slobozia la data de 24.05.2018, în 
dosarul nr. 886/312/2013.

l Preda Mirela, cu ultimul domiciliu în 
comuna Peşteana, judeţul Gorj, este 
chemată în data de 14 mai 2018, ora 
09:00, la Judecătoria Slatina, în calitate 
de pârâtă, în proces cu Preda Nicolae, în 
dosarul civil nr. 4833/311/2017, având ca 
obiect divorţ.

l Paratul Fandarac Constantin se 
citeaza in ziua de 23.05.2018 ora 8:30, 
Sala 3, C25, la Judecatoria Iasi in 
dosarul nr.24798/245/2017 avand ca 
obiect divort fara minori, relcamata 
fiind Fandarac Doina. 

l Numitul Vişan Constantin cu ultimul 
domiciliu în Ploiesti, str. Dâmbovita nr. 
14, jud. Prahova, este citat la Judeca-
toria Ploiesti, str. Văleni nr. 44, în data de 
08 iunie 2018, ora 8,30, camera Sala 5 în 
calitate de intimat, în dosarul nr. 
2293/281/2018, de Vişan Traian.

l Somație  în  dosarul  cu  nr. 
811/295/2018 emisă de Judecătoria 
Sânnicolau Mare, prin care se aduce la 
cunoştința celor interesați că petentul 
Sabou Petru a formulat acțiune civilă 
necontencioasă de uzucapiune, prin 
care a solicitat instanței să constate că a 
dobândit dreptul de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF nr.403714 
Teremia Mare, nr. top. 1489/a, ce apar-
ține proprietarului Tabular Francisc 
Stein (una şi aceeasi persoană cu Stein 
Francisc Fristof) şi să se dispună 
înscrierea sa în cartea funciară. În baza 
art.1051 NCPC toți cei interesați pot să 
facă opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicații se va 
trece la judecarea cererii.

l Ionescu Mircea este chemat în data 
de 10 mai 2018 la Judecătoria Braşov, 
b-dul.15 noiembrie, nr.45, sala J1, 
complet c12, ora 9:00, în calitate de 
pârât în dosarul nr.25727/197/2017, 
având ca obiect declararea judecăto-
rească a morții.

l Catinas Alina si Catinas Bogdan 
anunta deschiderea procedurii de decla-
rare a mortii, cu invitatia ca orice 
persoana sa comunice date pe care le 
cunoaste in legatura cu cel disparut, 
respectiv intimatul Romanczoni Ianos 
id. cu Romantean Ioan id. cu Roman-
tean Ioan id. cu Romanczai Ioan id. cu 
Romonti Ioan, nascut la data de 
10.01.1871 in sat Comsesti, com. Tureni, 
jud. Cluj, in dosar nr. 2313/328/2018 al 
judecatoriei Turda.

l Jakob Vaszilia al lui Juonas, Rusz 
Tivadar al lui Gabor, Munkacs Anasz-
taszia sotia lui Jakob Konsztantin, recasa-
torita Peter, Jakab Vazul, Jakab Varvara, 
sotia lui Kaluger Miklos, Jakab Janos, 
Rusz Tivadar, Rusz Valeria, sotia lui Toth 
Tivadar, Rusz Maria, sotia lui Plesu 
Janos, Rusz Gabor al lui Gergely Kicsinas 
Maria a lui Gergely, Trif Vasile al lui Ioan, 
Mocan Vasile, Mocan Ioan, Mocan 
Crucita si Fonoage Elena sunt citati in 
10.05.2018 la Judecatoria Turda in dosar 
civil 498/328/2018 pentru succesiune.

l Grigoriu Remus-Daniel este chemat 
la Judecătoria Iaşi, Str. Anastasie  Panu, 
nr.25, Completul C12M, Sala 3,  Sectia 
Civila, în ziua de 23 mai 2018, ora 08:30, 
în calitate de pârât , în proces cu 
Grigoriu Mihaela, în calitate de recla-
mantă, pentru fond-divorț cu minori, în 
dosarul nr. 4839/866/2016.

l Se citează Graure (Pastos) Petra, în 
calitate de pârâtă, la Judecătoria 
Giurg iu ,  în  dosaru l  c iv i l  nr. 
2744/236/2016, cu termen de judecată la 
data de 15.05.2018, ora 12.30, în contra-
dictoriu cu reclamanţii Graure Marin şi 
Graure Ilie.

DIVERSE
 

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită administrator 
judiciar conformsentinta nr. 357 din 
data de 25.04.2018, pronunţată de 
Tribunalul Prahova Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal - 
Biroul faliment în dosarul 866/105/2018, 
anunţă deschiderea procedurii generale 
a insolventei a debitoarei Cronos Team 
SRL, cu sediul social în Ploiesti, str. 
Tinerimii, nr. 40, jud. Prahova, înregis-
trată la ORC sub nr. J29/1126/2013, 
CUI 32035678. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului este 
11.06.2018. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 19.06.2018. 
Termenul pentru afişarea tabelului defi-
nitiv este16.07.2018. Adunarea credito-
rilor are loc la data de 25.06.2018 ora 
14.00 la sediul administratorului judi-
ciar.

l C.I.I. Tudor Catalin George notifica 
intrarea procedura simplificata a debi-
toarei SC Express Imob Class  SRL, 
Constanta, Aleea lirei Nr. 5, Bl. FC18, 
Sc. B, Ap. 21, Judetul Constanta, 
J13/2737/2007; CUI 22275223, prin 
Incheierea  nr. 363/2018, dosar 
2431/118/2018 al  Tribunalului 
Constanta. Termene: depunere creante 
04.06.2018; tabel preliminar 15.06.2018; 
tabel definitiv 10.07.2018; data Adunarii 
creditorilor 11.06.2018, ora 12.00,  str. 
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru: confir-
marea lichidatorului judiciar, aprobarea 
raport intocmit conf. art. 97 si incidenta 
art. 169 din lg.85/14. Relatii 0725093254.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale  de insolventa in 
dosarul nr. 1829/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform incheierii de sedinta 
din 27.04.2018 privind pe SC Licsas 
Trans SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 11.06.2018, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
21.06.2018, întocmirea tabelului defi-
nitiv 16.07.2018, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
26.06.2018, orele 12.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Autoritatea finanţatoare: Comuna 
Ciocăneşti, cu sediul în loc.Ciocăneşti, 
județul Suceava, cod poştal: 727120, tel./
fax: 0230.578.135, e-mail: p_ciocanesti@
yahoo.com, în conformitate cu Legea nr. 
350/2005, privind regimul finanțărilor 
nerambursabile, cu modificările şi 
completările ulterioare. Selecţia publică 
de proiecte şi evaluare în vederea atribu-
irii contractelor de finanțări nerambur-
sabile în anul 2018, de la bugetul local 
va avea loc în data de 15.06.2018, ora 
12.00, pentru următoarele domenii: 

Susţinere culte religioase recunoscute de 
lege- suma totală: 50.000Lei, conform 
HCL nr.16/20.04.2018. Pentru a putea 
participa la procedura privind atribu-
irea contractului de finanțare nerambur-
sabilă, solicitanții trebuie să fie persoane 
fizice sau persoane juridice fără scop 
patrimonial- asociații ori fundații 
constituite conform legii sau culte religi-
oase recunoscute conform legii. Data-li-
mită pentru depunerea proiectelor este 
de 04.06.2018, ora 12.00. Documentația 
pentru elaborarea şi prezentarea propu-
nerii de proiect şi informații suplimen-
tare se pot obține de la Primăria 
Comunei Ciocăneşti, str.Principală, 
nr.39, județul Suceava, tel./fax: 
0230.578.135, e-mail: p_ciocanesti@
yahoo.com, site-ul: http://www.ciocane-
stibucovina.eu 

l S.C. AT & Chic Design S.R.L., cu 
sediul in B-dul Energeticienilor, Nr. 
13-15, anexa sociala III, parter, biroul 
42, Sector 3, Bucuresti, titular al 
planului- "P.U.Z. -Strada Baicului Nr.31 
-Sector 2" 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 
consultata la sediul A.P.M. Bucuresti 
din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de 
luni pana vineri intre orele 9:00-12:00. 
Observatii/ comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M. Bucu-
resti., in termen de 18 zile lucratoare de 
la data publicarii anuntului.

l SC Herling Development SRL, 
titular al proiectului „Construire 
ansamblu de imobile construcţii cu 
destinaţia locuinţe dispuse în modul 
înşiruit cu regim de înălţime P+2E, 
împrejmuire teren, branşamente utili-
tăţi”, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Ilfov în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată, pentru proiectul de 
mai sus, propus pentru a fi amplasat în 
jud.Ilfov, oraşul Voluntari, strada 
Drumul Potcoavei, nr.FN, T18, P394. 
Nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului şi evaluării adecvate. 
Proiectul deciziei de încadrare şi moti-
vele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, din Bucureşti, 
str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de luni până joi, între orele 09.00-
13.00, precum şi la următoarea adresă 
de internet: www.apm-ilfov.ro în termen 
de 5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, până la data de 10.05.2018.

l Primăria Comunei Pişcolt, cu sediul 
în comuna Pişcolt, sat Pişcolt, nr.62, 
judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3896704, 
e-mail: primariacomuneipiscolt@yahoo.
com. Autoritatea finanţatoare, Comuna 
Pişcolt, în baza Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor nerambur-
sabile din fonduri publice pentru activi-
tăţi nonprofit de interes general, face 
cunoscut domeniul pentru care se 
acordă finanţări nerambursabile pentru 
anul de execuţie financiar 2018. Dome-
niile pentru care se acordă finanţare 
nerambursabilă în suma totală de 
265.000Lei, sumă aprobată pentru anul 
2018 conform Bugetului de venituri şi 
cheltuieli în anul 2018 şi a HCL nr.13 
din 03.04.2018 privind aprobarea 
Programului anual al finanţărilor 
nerambursabile de la bugetul local în 
anul 2018 sunt: Cultură, Sport şi Culte 
religioase. Domeniul; Suma alocată: 
Cultură; 80.000. Sport; 35.000. Culte 
religioase; 150.000. Total: 265.000. 

l Comunicat disponibilitate Raport 
anual aferent anului 2017: S.C. 
Complex Comet S.A. Bucureşti, cu 
sediul în Bucureşti, B-ul Timişoara 
nr.68, sector 6, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub 
nr. J40/391/1990, CIF: RO2622360, Tel: 
021/4441866, Fax: 021/4441869, în 
conformitate cu prevederile Art. 123 
indice 2 litera C din Regulamentul 
A.S.F. nr.1/2006 privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
informează publicul ca Raportul anual 
aferent anului 2017, împreună cu  Situ-
aţiile financiare ale societăţii  pentru 
anul 2017, aprobate în cadrul Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor care a 
avut loc în data de 28.04.2018, ora 10.00, 
sunt disponibile spre consultare şi 
analiza pe pagina web a societăţii: www.
complexcomet.ro, la Secţiunea “Investi-
tori”, precum şi la sediul societăţii  din 
Bucureşti, B-dul Timişoara nr.84, sector 
6. Raportul anual întocmit conform 
Anexei nr.32 la Regulamentul A.S.F. nr. 
1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare, precum şi situaţiile 
financiare aferente anului 2017, au fost 
transmise către Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară şi S.C. Bursa de Valori 
Bucureşti S.A., în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, aplicabilă. Infor-
maţii suplimentare despre situaţiile 
financiare aferente anului 2017 se pot 
obţine de la sediul societăţii Complex 
Comet S.A. Bucureşti sau la nr. de 
t e l e fon :  021 /4441866  ş i  Fax : 
021/4441869. S.C. Complex Comet S.A. 
Bucureşti informează publicul ca situa-
ţiile financiare ale societăţii aferente 

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării, nr. 139, cod fiscal
4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Alexandria numarul 62/28.02.2018, organizează procedura de
negociere directă în scopul concesionării unui teren în suprafață de 61,00 mp,
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
situat în strada Dunării, zona bl. 1602, sc. B. Perioada de concesionare este
de 49 de ani.
Începerea negocierii directe va avea loc în data de 15.05.2018, ora 11:00, la
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura
Primăriei Municipiului Alexandria, până în preziua datei de începere a
negocierii directe, ora 16:00, într-un singur exemplar în limba română.
Documentația de atribuire poate fi studiată și achiziționată, contra cost, la
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Ges�onare Patrimoniu
Public și Privat, tel. 0247.317.732, int. 132, fax. 0247.317.728.
Împotriva licitației se poate face contestație în condițiile prevăzute de Legea
554/2004, a contenciosului administra�v, cu modificările și completările 
ulterioare.

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obține maxim
până la data de 9.05.2018.
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anului 2017 au fost auditate, în confor-
mitate cu prevederile legale în vigoare 
aplicabile. Data: 30.04.2018. S.C. 
Complex Comet S.A. Bucureşti, Prin 
Adrian Gabriel Herdelau Administrator 
Unic.

l Comunicat disponibilitate raport 
anual 2017: SC Comnord SA cu sediul 
în calea Griviţei 136 sector 1 Bucureşti 
înregistrată la oficiul registrului comer-
ţului sub numărul  J/40/493/1993 C.U.I. 
RO 1590368 anunţă toţi acţionarii săi că 
s-a întocmit Raportul anual 2017 în 
conformitate cu prevederile regulamen-
tului ASF nr 1/2006. Raportul anual 
împreună cu situaţiile financiare 
aferente anului 2017 au fost puse la 
dispoziţia celor interesaţi la sediul socie-
tăţii şi pe pagina web a societăţii –www.
comnord.ro. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie.

SOMAȚII
 

l Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi 
că petenţii Nagy Mihai şi Nagy Magda-
lena, au solicitat Judecătoriei Braşov să 
constate că au dobândit dreptul de 
proprietate asupra imobilului situat în 
intravilanul comunei Hălchiu, loc. Satu 
Nou, str. Morii nr. 315, jud. Braşov, 
înscris in CF nr. 104131 a UAT Comuna 
Hălchiu (provenită din conversia pe 
hârtie a CF vechi 1882 Satu Nou), sub 
nr. top 730, 731 – grădina intravilan, cu 
menţiunea că în cazul în care nu se va 
formula opoziţie, instanţa va păşi la 
judecarea cererii. Persoanele interesate 
pot face opoziţie la Judecătoria Braşov 
în termen de 30 de zile de la data afişării 
şi publicării prezentei somaţii. Somaţia 
face parte integrantă din încheierea 
pronunţată la data de 04.04.2018 în 

dosarul civil nr. 28106/197/2017, cu 
termen de judecată la data de 
16.05.2018. Prezenta se comunică spre 
afişare la sediul Primăriei Hălchiu, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Braşov şi la sediul Jude-
cătoriei Braşov. Somaţia se va publica 
într-un ziar de largă răspândire.

ADUNĂRI GENERALE
 

l Uniunea Scriitorilor din România, 
Filiala Bucureşti -Literatură pentru 
Copii şi Tineret. Convocator. Adunarea 
Generală a Filialei Bucureşti -Literatură 
pentru Copii şi Tineret a Uniunii Scrii-
torilor din România. În temeiul dispozi-
țiilor art.16 şi art.33 din Statutul Uniunii 
Scriitorilor din România în forma în 
vigoare, Preşedintele Filialei Bucureşti 
-Literatură pentru Copii şi Tineret, cu 
sediul în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1 
-Bucureşti, Filială a Uniunii Scriitorilor 
din România (denumită în continuare 
„USR”), cu sediul în Calea Victoriei, 
nr.133, sector 1 -Bucureşti, membră a 
Alianței Naționale a Uniunilor de Crea-
tori („ANUC”), CIF: RO2786991, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Filialei Bucureşti -Literatură pentru 
copii şi tineret, compusă, potrivit dispo-
zițiilor statutare, din membrii USR care 
îşi exprimă votul în cadrul acesteia, care 
va avea loc în data de 30 mai 2018, ora 
11.00, la adresa: Calea Victoriei, nr.133, 
sector 1 -Bucureşti. Ordinea de zi a 
Adunării Generale a Filialei. Alegerea 
Preşedintelui Filialei pentru mandatul 
2018-2023. Votul în cadrul Adunării 
Generale. Membrii Filialei prezenți la 
data, ora şi locul desfăşurării adunării 
generale a filialei votează într-o urnă 
Preşedintele Filialei. Pot vota în cadrul 
adunării generale a filialei numai 

membrii filialei. Un membru al filialei 
poate vota un singur candidat la funcția 
de Preşedinte al Filialei. Nu se admit 
voturile prin reprezentant. Procesul de 
vot se va închide la data de 30 mai 2018, 
la ora la care se încheie Adunarea Gene-
rală a Filialei. Rezultatele alegerilor 
pentru Preşedintele Filialei se vor 
consemna într-un proces-verbal. 
Prezentul convocator va fi adus la 
cunoştința membrilor filialei prin publi-
carea acestuia pe pagina de internet a 
filialei, precum şi prin publicarea într-un 
ziar recunoscut pe plan local. Preşedin-
tele Filialei Bucureşti -Literatură pentru 
Copii şi Tineret, Victor Gh. Stan.

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  Organizaţ ie i 
Utilizatorilor de Apă ,,Fruvinis,, 
Isaccea, convoacă în data de 21.05.2018, 
orele 10:00, la sediul O.U.A.I. ,,Fruvinis,, 
oraş Isaccea, str. Avram Iancu, nr.62, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Organizaţiei Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigaţii cu următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiare pe 
anul 2017. 2. Realegerea Consiliului de 
Administraţie. 3. Realegerea Comisiei 
de cenzori. 4. Aprobarea suprafeţei 
maxime posibile de udat deservite de 
investiţia ,,Modernizarea plotului de 
irigaţii SPP 1, din amenajarea de irigaţii 
Isaccea, judeţul Tulcea,,. 5. Desemnarea 
reprezentantului legal al proiectului 
,,Modernizarea plotului de irigaţii SPP 
1, din amenajarea de irigaţii Isaccea, 
judeţul Tulcea,,. 6. Aprobarea necesităţii 
şi oportunităţii investiţiei ,,Moderni-
zarea plotului de irigaţii SPP 1, din 
amenajarea de irigaţii Isaccea, judeţul 
Tulcea,,. 7. Aprobarea valorii de inves-
tiţie a proiectului ,,Modernizarea 
plotului de irigaţii SPP 1, din amena-
jarea de irigaţii Isaccea, judeţul Tulcea,,. 
8. Aprobarea BVC–ului pentru perioada 
2018–2019, când se va realiza investiţia 
,,Modernizarea plotului de irigaţii SPP 
1, din amenajarea de irigaţii Isaccea, 
judeţul Tulcea,,. 9. Aprobarea ca OUAI 
FRUVINIS Isaccea să suporte cheltuie-
lile neeligibile la investiţia ,,Moderni-
zarea plotului de irigaţii SPP 1, din 
amenajarea de irigaţii Isaccea, judeţul 
Tulcea,,. 10. Aprobarea ca OUAI 
FRUVINIS Isaccea să efectueze plăţile 
la cheltuielile eligibile, înaintea rambur-
sării, pentru investiţia ,,Modernizarea 
plotului de irigaţii SPP 1, din amena-

jarea de irigaţii Isaccea, judeţul Tulcea,,. 
11.Angajamentul de a suporta cheltuie-
lile de întreţinere şi/sau reparaţii a 
investiţiei, pe toată durata de funcţio-
nare a investiţiei, dar nu mai puţin de 5 
ani de la ultima tranşă de plată. 12. 
Angajamentul de a asigura volumele de 
apă necesare udărilor membrilor OUAI 
Fruvinis Isaccea. 13. Aprobarea 
adunării generale extraordinare a OUAI 
FRUVINIS Isaccea privind solicitarea 
scrisorii de garanţie din partea fondului 
de garantare şi plata comisionului. 14. 
Aprobarea cotizaţiei membrilor şi a 
tarifului de udare în campania 2018–
2019. 15. Diverse. În caz de neîntrunire 
a cvorumului, se convoacă o a doua 
Adunare Generală a Organizaţiei Utili-
zatorilor de Apă pentru Irigaţii, în 
acelaşi loc cu aceeaşi ordine de zi în data 
de 22.05.2018, ora 10:00.

LICITAȚII
 

l CNCAF „MINVEST” SA Deva, cu 
sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr.9, judeţul 
H u n e 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, îşi manifestă intenţia 
de realizare a unei asocieri în partici-
paţie în vederea extracţiei, prelucrării şi 
comercializării, în comun a nisipurilor 
cuarţoase din cariera Făgetul lerii, jud.
Cluj. Criteriile de selecţie sunt prevăzute 
în caietul de sarcini, care poate fi achizi-
ţionat de la sediul companiei, în peri-
oada 04.05.2018-21.05.2018, între orele 
8.00-15.30, la preţul de 5.000 Lei (fără 
TVA). Scrisorile de interes vor fi depuse 
până la data de 23.05.2018, ora 10.00, la 
sediul companiei.

l SC Jordache Investment S.R.L. prin 
lichidator judiciar, anunta vanzarea, 
prin licitatie publica pe baza de regula-
ment, in data de 16.05.2018 ora 13.00, a 
terenului arabil intravilan, in suprafata 
de 13.016 mp, situat sector 4, Bucuresti, 
in vecinatatea Zonei Industriale 
Berceni, la pretul de 265.526,4 Euro. 
Licitatia se va repeta in data de 
30.05.2018  ora 13.00, 13.06.2018  ora 
13.00,  27.06.2018 ora 13.00,  11.07.2018 
ora 13.00 si 25.07.2018 ora 13.00. Infor-
matii suplimentare, lichidatorul judiciar 
tel: 021-322.35.32/26. Cererile de 
inscriere se vor depune impreuna cu 
dovada achitarii cautiunii pana in ziua 
anterioara licitatiei, ora 16.00.

l Primăria Comunei Bratca, cu sediul 
în localitatea Bratca, nr. 126, judeţul 

Bihor, CIF: 4738400, tel. 0259.315.650, 
fax: 0259.473.256, e-mail: primaria-
bratca@yahoo.com, organizează licitaţie 
publică cu plic închis pentru: I.Vânzare 
teren. 1.Vânzarea unei suprafeţe de 
teren aflată în proprietatea privată a 
Comunei Bratca şi administrarea Consi-
liului Local al Comunei Bratca, în 
scopul realizării unor venituri la bugetul 
local. 2.Durata vânzării este definitivă. 
3.Oferta care face obiectul licitaţiei este 
compusă din: 1. Teren cu suprafaţa de 
26mp, nr.cadastral 54076 înscris în coala 
CF nr.54076 Bratca. Preţul de pornire a 
licitaţiei este de 968,00Lei fără TVA 
(conform raportului de evaluare). Lici-
taţia va avea loc în data de 04.06.2018, 
ora 12.00, în loc. Bratca -sediul Primă-
riei Comunei Bratca. Documentaţia de 
atribuire se poate obţine de la sediul 
Primăriei Comunei Bratca Comparti-
mentul de Achiziţii Publice, până la 
data de 18.05.2018, ora 16.00. Pot parti-
cipa la licitaţie ofertanţi, persoane 
publice sau juridice române, care au 
sediul sau domiciliul în România şi pot 
să depună o singură ofertă. Cheltuielile 
ocazionate de organizarea şi desfăşu-
rarea procedurii de vânzări, inclusiv 
costul documentaţiei tehnice vor fi 
suportate de ofertanţi. Ofertantul va 
depune o dată cu oferta incluse în plicul 
exterior sigilat dovada achitării: -50Lei 
pentru caietul de sarcini şi a instrucţiu-
nilor licitaţiei pentru vânzare, sumă care 
se va depune în numerar la casieria 
unităţii şi care nu se va restitui; -10% 
din preţul de pornire a licitaţiei 
-garanţia de perticipare la licitaţie 
vânzare, care se va depune în numerar 
la casieria unităţii şi care se va restitui 
ofertanţilor declaraţi respinşi. Data-li-
mită pentru primirea de solicitări de 
clarificări este 25.05.2018, ora 16.00. 
Oferta nu trebuie să conţină rânduri 
suplimentare, ştersături sau cuvinte 
scrise peste scrisul iniţial. Se va refuza 
primirea ofertelor în plicuri deteriorate 
sau desfăcute indiferent de cauza care a 
produs acest lucru. Oferta se va depune 
într-un singur exemplar de către ofer-
tant. Oferta va fi redactată în limba 
română şi va fi predată organizatorului: 
Primăriei Comunei Bratca, pe adresa 
Bratca, nr.126, judeţul Bihor, până la 
data de 31.05.2018, ora 12.00. Instanţa 
competentă în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Aleşd, oraş Aleşd, 
str.Piaţa Unirii, nr.5, judeţul Bihor, cod 
415100. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie spre publicare către instituţiile 
abilitate este data de 07.05.2018.

l ANUNŢ LICITAŢIE:  S .C. 
APĂ-CANAL 2000 S.A., cu sediul social 
în Municipiul Piteşti, B-dul I.C. 
Brătianu, nr. 24A, Judeţul Argeş, orga-
nizează în data de 27.03.2018 ora 10:00, 
cu repetare în caz de neadjudecare în 
data de 24.04.2018, ora 10:00, respectiv 
data de 22.05.2018, ora 10:00, la sediul 
său din Municipiul Piteşti, Calea 
Craiovei, nr. 38, Judeţul Argeş, licitaţia 
publică deschisă, cu strigare, pentru 
vânzarea unor bunuri scoase din func-
ţiune aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Piteşti, concesionate S.C. 
APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, ce 
urmează a fi valorificate ca materiale 
reciclabile, respectiv: a) 17.534 kg 
deşeuri tablă; b) 19.725 kg deşeuri fier; c) 
154 kg deşeuri motoare electice uzate; d) 
83 kg echipamente electrice; e) 175 kg 
deşeuri cabluri electrice; f) 55 kg deşeuri 
PVC dur. Licitaţia se va face în bloc, 
pentru întreaga cantitate şi pentru toate 
tipurile de deşeuri. Licitaţia se va orga-
niza în data de 27.03.2018 începand cu 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv - Direcția economică și șef serviciu 
- Serviciul financiar - contabil și buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Pantelimon, județul Ilfov. Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 07 iunie 2018, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 03 mai - 22 
mai 2018, inclusiv. Condițiile de participare sunt: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii publici de conducere pot promova într-o 
funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, conform prevederilor art. 140 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice; - studii de masterat sau 
postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; - să fie numiţi într-o funcţie 
publică din clasa I; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 
minimum 3 ani (pentru director executiv - Direcția economică); - vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani (pentru director șef serviciu - 
Serviciul financiar contabil și buget); - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată. 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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ora 10:00, numai cu participanţii decla-
raţi calificaţi/admişi, iar preţul total 
minim de vânzare al materialelor este 
de 35.997,27 lei, fără TVA, reprezen-
tând: a) 56 kg deşeuri tablă cu preţ de 
pornire de 0,79 lei/kg (fără TVA); b) 670 
kg tablă cu preţ de pornire de 0,80 lei/kg 
(fără TVA); c) 16.808 kg tablă cu preţ de 
pornire de 0,98 lei/kg (fără TVA); d) 
3.250 kg deşeuri fier cu preţ de pornire 
de 0,85 lei/kg (fără TVA); e) 14.800 kg 
deşeuri fier cu preţ de pornire de 0,91 
lei/kg (fără TVA); f) 15 kg deşeuri fier 
cu preţ de pornire de 0,95 lei/kg (fără 
TVA); g) 1660 kg deşeuri fier cu preţ de 
pornire de 1,08 lei/kg (fără TVA); h) 15 
kg deşeuri motoare electrice cu preţ de 
pornire de 2,40 lei/kg (fără TVA); i) 139 
kg deşeuri motoare electrice cu preţ de 
pornire de 2,42 lei/kg (fără TVA); j) 45 
kg deşeuri echipamente electrice cu preţ 
de pornire de 0,37 lei/kg (fără TVA); k) 
38 kg deşeuri echipamente electrice cu 
preţ de pornire de 1,27 lei/kg (fără 
TVA); l) 150 kg deşeuri cabluri electrice 
din aluminiu cu preţ de pornire de 1,87 
lei/kg (fără TVA); m) 25 kg deşeuri 
cabluri electrice cu preţ de pornire de 
7,33 lei/kg (fără TVA); n) 55 kg deşeuri 
PVC dur cu preţ de pornire de 0,12 lei/
kg (fără TVA). Strigările se vor face 
pentru fiecare preţ unitar de material în 
parte, cu salturi de supralicitare de 2%, 
fără TVA, câştigător urmând a fi 
desemnat ofertantul care va oferi suma 
totală cea mai mare pentru întreaga 
cantitate de deşeuri. În cazul în care nu 
se vor prezenta minim doi participanţi 
la licitaţie sau în cazul în care nici un 
ofertant nu va oferi cel puţin preţul de 
pornire, licitaţia se va repeta, închein-
du-se proces-verbal de constatare. În 
caz de neadjudecare la primul termen, 
licitaţia cu strigare se va repeta în data 
de 24.04.2018   începând cu ora 10:00, 
numai cu participanţii declaraţi califi-
caţi/admişi pentru a doua licitaţie, iar 
preţul total minim de vânzare al materi-
alelor va fi de 32.397,543 lei, fără TVA, 
reprezentând o diminuare cu 10% a 
preţului iniţial total de 35.997,27 lei, 
reprezentând: a) 56 kg deşeuri tablă cu 
preţ de pornire de 0,711 lei/kg (fără 
TVA); b) 670 kg tablă cu preţ de pornire 
de 0,720 lei/kg (fără TVA); c) 16.808 kg 
tablă cu preţ de pornire de 0,882 lei/kg 
(fără TVA); d) 3.250 kg deşeuri fier cu 
preţ de pornire de 0,765 lei/kg (fără 
TVA); e) 14.800 kg deşeuri fier cu preţ 
de pornire de 0,819 lei/kg (fără TVA); f) 
15 kg deşeuri fier cu preţ de pornire de 
0,855 lei/kg (fără TVA); g) 1660 kg 
deşeuri fier cu preţ de pornire de 0,972 
lei/kg (fără TVA); h) 15 kg deşeuri 
motoare electrice cu preţ de pornire de 
2,160 lei/kg (fără TVA); i) 139 kg 
deşeuri motoare electrice cu preţ de 
pornire de 2,178 lei/kg (fără TVA); j) 45 
kg deşeuri echipamente electrice cu preţ 
de pornire de 0,333 lei/kg (fără TVA); k) 
38 kg deşeuri echipamente electrice cu 
preţ de pornire de 1,143 lei/kg (fără 
TVA); l) 150 kg deşeuri cabluri electrice 
din aluminiu cu preţ de pornire de 1,683 
lei/kg (fără TVA); m) 25 kg deşeuri 
cabluri electrice cu preţ de pornire de 
6,597 lei/kg (fără TVA); n) 55 kg deşeuri 
PVC dur cu preţ de pornire de 0,108 lei/
kg (fără TVA). Strigările se vor face 
pentru fiecare preţ unitar de material în 
parte, cu salturi de supralicitare de 2%, 
fără TVA, câştigător urmând a fi 
desemnat ofertantul care va oferi suma 
totală cea mai mare pentru întreaga 
cantitate de deşeuri. În cazul în care nici 
la a doua licitaţie cu strigare nu se vor 
prezenta minim doi participanţi sau în 
cazul în care nici un ofertant nu va oferi 
cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va 

repeta, încheindu-se proces-verbal de 
constatare. În caz de neadjudecare la al 
doilea termen, licitaţia cu strigare se va 
repeta în data de 22.05.2018, începand 
cu ora 1000, numai cu participanţii 
declaraţi calificaţi/admişi pentru a treia 
licitaţie, iar preţul total minim de 
vânzare al materialelor va fi de 
28.797,816 lei, fără TVA, reprezentând 
o diminuare cu 20% a preţului iniţial 
total de 35.997,27 lei reprezentând: a) 56 
kg deşeuri tablă cu preţ de pornire de 
0,632 lei/kg (fără TVA); b) 670 kg tablă 
cu preţ de pornire de 0,640 lei/kg (fără 
TVA); c) 16.808 kg tablă cu preţ de 
pornire de 0,784 lei/kg (fără TVA); d) 
3.250 kg deşeuri fier cu preţ de pornire 
de 0,680 lei/kg (fără TVA); e) 14.800 kg 
deşeuri fier cu preţ de pornire de 0,728 
lei/kg (fără TVA); f) 15 kg deşeuri fier 
cu preţ de pornire de 0,760 lei/kg (fără 
TVA); g) 1660 kg deşeuri fier cu preţ de 
pornire de 0,864 lei/kg (fără TVA); h) 15 
kg deşeuri motoare electrice cu preţ de 
pornire de 1,920 lei/kg (fără TVA); i) 
139 kg deşeuri motoare electrice cu preţ 
de pornire de 1,936 lei/kg (fără TVA); j) 
45 kg deşeuri echipamente electrice cu 
preţ de pornire de 0,296 lei/kg (fără 
TVA); k) 38 kg deşeuri echipamente 
electrice cu preţ de pornire de 1,016 lei/
kg (fără TVA); l) 150 kg deşeuri cabluri 
electrice din aluminiu cu preţ de pornire 
de 1,496 lei/kg (fără TVA); m) 25 kg 
deşeuri cabluri electrice cu preţ de 
pornire de 5,864 lei/kg (fără TVA); n) 55 
kg deşeuri PVC dur cu preţ de pornire 
de 0,096 lei/kg (fără TVA). Strigările se 
vor face pentru fiecare preţ unitar de 
material în parte, cu salturi de supralici-
tare de 2%, fără TVA, câştigător 
urmând a fi desemnat ofertantul care va 
oferi suma totală cea mai mare pentru 
întreaga cantitate de deşeuri. Condiţiile 
pe care trebuie să le îndeplinească 
potenţialii achizitori, pentru a fi admişi 
la licitaţie, sunt prevăzute în „Caietul de 
sarcini“. „Caietul de sarcini“ al licitaţiei 
poate fi ridicat de la sediul S.C. APĂ 
CANAL 2000 S.A. din Municipiul 
Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 24A, 
Judeţul Argeş -  Serviciul Relaţii 
Clienţi, în zilele lucrătoare, astfel: - 
pentru prima licitaţie, începând cu data 
de 12.03.2018, între orele 900-1400, 
până cel târziu la data de 16.03.2018, 
ora 1400; - pentru a doua licitaţie, înce-
pand cu data de 02.04.2018, între orele 
900-1400, până cel târziu la data de 
13.04.2018, ora  1400; - pentru a treia 
l icitaţie,  începând cu data de 
02.05.2018, între orele 900-1400, până 
cel târziu la data de 11.05.2018, ora 
1400. Preţul „Caietului de sarcini“ este 
de 500 lei la care se adaugă TVA. Preţul 
se poate achita la casieria S.C. APĂ 
CANAL 2000 S.A. din Municipiul 
Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 24A, 
Judeţul Argeş sau prin ordin de plată în 
contul RO93BRDE030SV05734580300 
deschis la BRD Sucursala Piteşti. 
Pentru participarea la licitaţie este obli-
gatorie achiziţionarea „Caietului de 
sarcini“, a cărui contravaloare nu se 
restituie ofertanţilor. „Caietul de 
sarcini“ achiziţionat pentru prima lici-
taţie va fi valabil şi pentru a doua şi a 
treia licitaţie, iar cel achiziţionat pentru 
a doua licitaţie va fi valabil şi pentru a 
treia licitaţie, în cazul în care acestea vor 
fi repetate, în situaţia neadjudecarii 
licitaţiei la una dintre etapele anteri-
oare. Documentele pe baza cărora se va 
elibera Caietul de sarcini sunt: - dovada 
achitării preţului „Caietului de sarcini“; 
- împuternicire scrisă din partea ofer-
tantului persoană juridică şi cartea de 
identitate a reprezentantului împuter-
nicit al ofertantului. Cota de cheltuieli 

de participare la licitaţie este de 1000 lei 
(la care se adaugă TVA) şi reprezintă 
valoarea cheltuielilor efectuate cu orga-
nizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Achi-
tarea cotei de cheltuieli este obligatorie 
pentru participarea la licitaţie şi nu se 
restituie ofertanţilor. Garanţia de parti-
cipare la prima licitaţie, din data de 
27.03.2018, este de 2% din preţul total 
minim de vânzare al materialelor, 
respectiv  719,945 lei, fără TVA. 
Garanţia de participare la a doua  lici-
taţie, din data de 24.04.2018, este de 2% 
din preţul total minim de vânzare al 
materialelor, respectiv  647,951 lei, fără 
TVA. Garanţia de participare la a treia 
licitaţie, din data de 22.05.2018, este de 
2% din preţul total minim de vânzare al 
materialelor, respectiv  575,956 lei, fără 
TVA. Pentru participarea la licitaţie, 
ofertanţii vor depune la sediul S.C. APĂ 
CANAL 2000 S.A. Piteşti din Munici-
piul Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr. 24A, 
Judeţul Argeş, documentele de partici-
pare prevăzute de „Caietul de sarcini“, 
astfel: - pentru prima licitaţie până la 
data de 22.03.2018, ora 10:00; - pentru a 
doua licitaţie până la data de 
19.04.2018, ora 10:00; - pentru a treia 
licitaţie până la data de 17.05.2018, ora 
10:00. Deschiderea plicurilor cu docu-
mentele de participare la licitaţie se va 
face în prezenţa tuturor ofertanţilor, la 
sediul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. 
Piteşti din Municipiul Piteşti, Calea 
Craiovei, nr. 38, Judeţul Argeş, astfel: - 
pentru prima licitaţie la data de 
23.03.2018, ora 12:00; - pentru a doua 
licitaţie la data de 20.04.2018, ora 12:00; 
- pentru a treia licitaţie la data de 
18.05.2018, ora 12:00. Verificarea şi 
analizarea documentelor de participare 
la licitaţie se va face astfel: - până la 
data de 26.03.2018, pentru prima lici-
taţie; - până la data de 23.04.2018, 
pentru a doua licitaţie; - până la data de 
21.05.2018, pentru a treia licitaţie. Lici-
taţia cu strigare se va desfăşura în data 
de 27.03.2018, ora 10:00, cu repetare în 
caz de neadjudecare în data de 
24.04.2018, ora 10:00, respectiv data 
22.05.2018, ora 10:00, numai cu partici-
panţii declaraţi calificaţi/admişi pentru 
fiecare licitaţie în parte. Vizita în teren, 
pentru vizualizarea bunurilor, se va 
organiza pentru prima licitaţie în data 
de 23.03.2018, pentru a doua licitaţie în 
data de 20.04.2018 şi pentru a treia lici-
taţie în data de 18.05.2018. Plecarea 
către locaţiile de depozitare pentru 
vizualizarea bunurilor care fac obiectul 
licitaţiei se va face, de fiecare dată, la 
ora  09 :00 ,  de  la  sed iu l  S .C. 
APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti din 
Municipiul Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, 
nr. 24A, Judeţul Argeş. Persoane de 
contact pentru relaţii referitoare la lici-
taţie: Boteanu Vasile (0752.268.066) / 
L e i t a o  P a i s  O a n a  A m a l i a 
(0741.276.270).

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
județul Mehedinți, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC Solution 
Auto SRL, cu sediul in Mun. Dr. Tr. 
Severin, str. Calomfirescu, nr. 7, bl. C3, 
sc. 1, et. 3, ap.15,  jud. Mehedinti, cod 
unic de identificare fiscală 17939392, 
înregistrată în Registrul Comerţului sub 
nr. J25/531/2005, scoate la vanzare: 
Proprietate imobiliara compusa din: 
Teren intravilan, amplasat in Dr. Tr. 
Severin, calea Targu Jiului, jud. Mehe-
dinti, avand ST=1.256 mp - 184 mp, 
Nr.cadastral 5291/1, Nr. Carte Funciara 
14784; clădire P+1E (spatiu comercial) 
cu Sc la sol = 183,52 mp, Scd = 362 mp 

si Su =318,92 mp, numar cadastral 
5291/1-C1, formata din C1 – compus 
din P+1 – parter compus din magazin, 
hala schimb ulei, baie, casa scarii, plat-
forma, avand SC – 183,52 mp si Su – 
161,68 mp; - etaj compus din 3 birouri, 3 
camere, bucatarie, 2 holuri, 2 bai si casa 
scarii avand Su – 150,29 mp + terasa cu 
S – 6,95 mp. Valoarea totala: 159.000 
euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunului 
imobil  descris anterior, o reprezinta 
hotararea nr. 14 din data de 01.02.2017 
de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
in  dosaru l  de  inso lvență  nr. 
4650/101/2016. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, judeţul Mehedinţi la data de 
16.05.2018 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. Relatii la 
sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, 
judetul Mehedinti, telefon 0756482035, 
tel./fax: 0252354399, sau la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. 
Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, prin asociat coordonator 
ec. Emil Popescu.

PIERDERI
 

l Subsemnatul Crudu Dumitru, domi-
ciliat în localitatea Braşov, str. Ale. 
Crăițelor, nr. 10, am pierdut certificat de 
pregătire profesională pentru persoane  
şi marfă cu seria 0431039001 în data de 
19.04.2018, în localitate Ploieşti, jud . 
Prahova. Declar nul.

l Pierdut Atestat transport marfă 
eliberat de ARR Dolj pe numele Rîjniță 
Valentin. Se declară nul.

l Pierdut Atestat transport marfă, nr. 
0395447000, eliberat de ARR Argeş, pe 
numele Lungu George Mădălin, din 
comuna Popeşti – Argeş. Se declară nul.

l Pierdut cartelă tahograf numărul 
0000000007U4Y000 eliberată de ARR 
Iaşi la data de 17.03.2016 pe numele 
Sadoveanu Octavian.

l Pierdut certificat de pregătire profesi-
onală a conducătorului auto seria I 
-00390246-S, nr. 0363519000 din 
28.01.2016 şi certificat ADR nr. 077788 
valabil până la 03.07.2020, eliberate de 
ARR Iaşi pe numele: Epure Florin. Se 
declară nule.

l Declar pierdută legitimaţie transport 
pe numele Palade Lorena, Nr. A 
0108642, emisă de Universitatea Naţio-
nală de Muzică Bucureşti.

l PFA Rucăreanu Victoria Agro cu 
sediul în comuna Dăeni Jud. Tulcea, str. 
Şos. Tulcei nr. 51, CUI 29648028, repre-
zentată de Rucăreanu Victoria, declar 
pierdut certificat  constatator Nr. 
500729 din 07.02.2012, care atestă acti-
vitatea declarată încadrată în clasa 
CAEN: 0111 Cultivarea Cerealelor 
(exclusiv orez), Plantelor, Leguminoase 
şi Plantelor Producătoare de Seminţe 

Oleaginoase. Îl declar nul.

l SC Sebi Building SRL cu sediul în sat 
(com) Fitioneşti, jud. Vrancea, CUI 
21050591 pierdut certificat de înregis-
tare Seria B nr. 1041246 eliberat la 
07.02.2007 de O.R.C. Vrancea. Se 
declară nul.

l SC Ecosebam Prest SRL cu sediul în 
sat (com) Fitioneşti, jud. Vrancea, CUI 
24700168  pierdut certificat de înregis-
tare Seria B nr. 1600862 eliberat la 
07.11.2008 de O.R.C. Vrancea. Se 
declară nul.

l Pierdut carnet de student, legitimaţie 
de student  reducere transport emise de 
Universitatea de Arhitectură şi Urba-
nism Ion Mincu, pe numele Butnariu 
Veronica.

l Societatea Comercială SC Compania 
de Librării Bucureşti SA cu sediul în 
Bd. Unirii nr. 10, bloc 7B, sector 4, 
B u c u r e ş t i ,  C I F  R O 3 6 1 3 0 7 , 
J40/6333/1992, declară pierdut Regis-
trul Unic de Control pentru punctul de 
lucru Librăria nr. 12 situată în Bd. 
Iancu de Hunedoara nr. 37, sector 1, 
Bucureşti.

DECESE

Familia anunță cu durere 
încetarea din viață, la 1 Mai, 

a generalului-colonel 
CONSTANTIN OLTEANU,

Fost Ministru al Apărării 
Naționale, Primar General al 

Capitalei, Dr în Științe Istorice.
Ceremonia funerară are loc joi, 

3 mai, ora 12, la Cimitirul 
Militar Ghencea 1 

Viorica - soție, Ştefania - fiică 
şi nepoții Ana-Ioana şi 
Alexandru-Constantin

S-a stins din viaţă Omul de mare 
nobleţe sufletească şi competenţă 
profesională Gen. Col.(R.) Dr. 
CONSTANTIN OLTEANU 
Licenţiat în Știinţele Militare, 
istoric renumit şi scriitor, a 
deţinut înaltele funcţii de 
Ministru al Apărării Naţionale, 
Prim-secretar, Primar general al 
Bucureştiului şi secretar al Comi-
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, în care şi-a 
făcut cu răspundere, seriozitate şi 
pasiune munca, fiind apreciat şi 
iubit de toţi cei care l-au cunoscut 
şi în slujba cărora s-a considerat 
permanent. Adio, Constantin 
Olteanu! Nu te vom uita nicio-
dată şi ne vom aduce aminte de 
tine mereu, cu plăcere şi respect! 
Odihneşte-te în pace! 

Colegii şi prietenii

Regrete profunde la trecerea în 
neființă a celui care a fost 
General-colonel (r), dr. în 

Științe Istorice 
CONSTANTIN OLTEANU

Ministrul Apărării Naționale, 
Primar General al Capitalei, care 
mi-a acordat onoarea de a-i fi 
colaborator apropiat şi prieten 
după încercările grele pe care 

destinul i le-a hărăzit.
Condoleanțe familiei îndoliate.

Dan Constantin


