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OFERTE SERVICIU
l Angajam conducatori auto pentru 
bena24to,  Ro-Ital ia ,  te lefon: 
0751410112.

l Atelier tamplarie angajeaza speci-
alist PAL si tamplar! Conditii moti-
vante,  Program de lucru de 
Luni-Vineri. Zona Pipera/ Sectorul 1! 
0756584870.

l Hotel Oxford si Hotel Malibu Din 
Mamaia angajeaza in conditii foarte 
avantajoase: receptioner, camerista, 
bucatar sef, bucatar, bufetier, ospatari 
si ajutori de ospatari cu experienta. 
Oferim cazare, detalii la 0735.333.103, 
office@hoteloxford.ro

l Societate comerciala angajeaza 
sofer de protocol. Cerinte: Prezenta 
agreabila, atitudine impecabila, serio-
zitate, punctualitate, discretie. Bene-
ficii: Salariu motivant. Adresa de 
email: cameliadobindas@gmail.com

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

l Consistoriul Districtual al Bisericii 
Evanghelice C.A. Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, P-ța Huet, nr.4, angajează, pe 
perioadă determinată- 2 ani, Preot 
(cod COR 263627). Condiții de anga-
jare: absolvent de studii teologice 
protestante pastorala. Se oferă salariu 
atractiv şi condiții bune de muncă. 
CV-urile se depun pe adresa: ekr.
economic@evang.ro până la data de 
08.05.2018.

l Academia Romana Filiala Iasi, 
Institutul de Cercetari Economice si 
Sociale "Gh. Zane", organizeaza in 
ziua  8 iunie 2018, ora 10:00, concurs 
pentru ocuparea postului de Cerce-
tator Stiintific grad II, domeniul 
Economie, specializarea Econometrie 
si statistica aplicata. Concursul se va 
desfasura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune in termen de 30 de 
zile de la data publicarii anuntului. 
Informatii suplimentare se pot obtine 
de la secretariatul institutului si/sau 
de la Biroul Resurse Umane, Salari-
zare, tel. 0332.106507 / 0332.101115.

l Spitalul Militar de Urgenta ,,Dr. 
Ion Jianu"-Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi vacante de personal civil 
contractual: 1 post de asistent medical 
debutant cu PL in compartimentul 
oftalmologie (nu necesita vechime ca 
si asistent medical), 1 post de asistent 
medical debutant cu PL in cabinetul 
neurologie(nu necesita vechime ca si 
asistent medical), 1 post de asistent 
medical debutant cu PL in cabinetul 
de medicina dentara din Ambulato-
riul integrat (nu necesita vechime ca 
si asistent medical). Concursul se va 
d e s f a s u r a  i n  p e r i o a d a 
04.06.2018-14.06.2018,incepand cu 
ora 10.00, la sediul S.M.U.,,Dr. Ion 

Jianu"-Pitesti, dupa cum urmeaza: 
proba scrisa in data de 04.06.2018 ora 
10.00, proba practica in data de 
08.06.2018 ora 10.00 si proba de 
interviu in data de 14.06.2018 ora 
10.00.Perioada de depunere a dosa-
relor de inscriere la concursuri este: 
07.05.2018-18.05.2018. Data limita de 
depunere a dosarelor de inscriere la 
concurs este: 18.05.2018 ora 15.00. 
Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anunturi si la 
B i r o u l  R e s u r s e  U m a n e  d i n 
S.M.U.,,Dr. Ion Jianu"-Pitesti cu 
sediul in mun.Pitesti, Strada Negru 
Voda nr.47, jud.Arges -telefon 
0248.218.090, 0248.218.172 interior 
224,266.

l Primăria Oraşului Uricani, cu 
sediul în localitatea Uricani, str.1 Mai, 
nr.6, judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant temporar 
aprobat prin HG nr.286/2011, modifi-
c a t ă  ş i  c o m p l e t a t ă  d e  H G 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
-muncitor necalificat tr.I în cadrul 
Serviciului Gospodărire Locală. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
generale; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minimum doi ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: -Proba 
practică: data 21.05.2018, ora 10.00, 
la sediul instituţiei; -Proba interviu: 
data 24.05.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 5 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul insti-
tuţiei. Relaţii suplimentare şi coordo-
natele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul Primă-
riei Oraşului Uricani (menționat mai 
sus), Compartiment Resurse Umane, 
t e l e f o n :  0 2 5 4 . 5 1 1 . 1 2 1 ,  f a x : 
0254.511.127, e-mail: primariauri-
cani@gmail.com

l Primăria Comunei Cozmeşti, 
judeţul Vaslui, anunţă că organizează 
concurs pentru ocuparea unor posturi 
contractuale de execuţie vacante în 
cadrul Serviciului Public Local de 
Gospodărire Comunală, conform HG 
nr.286/2011, după cum urmează: 
muncitori, 5 posturi. Condiţii gene-
rale şi specifice pentru ocuparea 
postului: Condiţii generale: -Are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; -Cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -Are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
-Are capacitate deplină de exerciţiu; 
-Are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberată de către medicul 
de familie sau de către unităţile sani-
tare abilitate; -Îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; -Nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea vreunei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea 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 inter-
venit reabilitarea. Condiţii specifice: 
-Studii generale; -Nu sunt condiţii de 
vechime. Concursul se organizează în 
data de 29.05.2018, ora 10.00 (proba 
practică), şi 4.06.2018, ora 9.00 (inter-
viul). Dosarele de înscriere a candida-
ţilor se depun până la data de 18 mai 
2018, la sediul Primăriei Cozmeşti, 
judeţul Vaslui. Condiţiile de desfăşu-
rare, respectiv de participare la 
concurs, conţinutul dosarului de 
înscriere şi bibliografia sunt afişate la 
sediul Primăriei Cozmeşti, judeţul 
Vaslui. Informaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Cozmeşti, judeţul 
Vaslui, telefon: 0235.346.067.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Săcălaz, judeţul Timiş, cu 
sediul în comuna Săcălaz, strada a 
IV-a, nr.368, judeţul Timiş, organi-
zează concurs ,  conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -inspector de 
specialitate, gradul profesional II, 
perioadă nedeterminată, post vacant 
la Serviciul de Asistenţă Socială. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 29.05.2018, 
ora 10.00; -interviul în data de 
29.05.2018, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
pentru funcţia de inspector de specia-
litate, gradul profesional II, în cadrul 
Serviciului de Asistenţă Socială: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă; -cunoştinţe 
operare calculator: nivel mediu; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
fără vechime; -vechime în muncă: 
peste 10 ani. 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 Unităţii Administrativ Terito-
riale Comuna Săcălaz, ultima zi de 
înscriere: 18.05.2018. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul: 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Săcălaz, judeţul Timiş, 
Compartimentul Resurse Umane, 
telefon: 0256.367.101. 

l Şcoala Gimnazială Nr.9 Borşa, cu 
sediul în localitatea Borşa, str.
Decebal, nr.8, judeţul Maramureş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual vacante pe peri-
oadă determinată pentru funcţiile de: 
-Coordonator măsuri 
e d u c a ţ i o n a l e -  0 , 2 5 
normă; -Expert Grup 
Ţintă- 0,25 normă, în 
c a d r u l  P r o i e c t u l u i 
„EDU@1000 Şanse la un 
viitor mai bun pentru 
1.000 de copii din Borşa 
şi Vişeu de Sus”, conform 
HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă 
în data de 29.05.2018, ora 
13.00; -Proba interviu în 
data de 31.05.2018, ora 
10.00. Pentru partici-
parea la concurs candi-

daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Studii superi-
oare de lungă durată; 2.Certificat care 
atestă utilizarea PC; 3.Certificate care 
să ateste şi alte calificări; 4.Vechime în 
muncă: 15 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare până la data 
de 18.05.2018, ora 12.00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.9 Borşa. Relaţii 
suplimentare la sediul Şcolii Gimna-
ziale Nr.9 Borşa, persoană de contact: 
Mihali Janeta, telefon: 0746.147.882.  

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Ruşdea” Baia Mare, str.Victor 
Babeş, nr.34, județul Maramureş, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual temporar vacante, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: -2 posturi 
îngrijitoare de curățenie -Secţia Pneu-
mologie Copii; -1 post îngrijitoare de 
curățenie -Compartiment ATI; -1 
post îngrijitoare de curățenie 
-Compartiment Îngrijiri Paliative. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcțiilor contractuale 
temporar vacante sunt: -studii gene-
rale; -curs de instruire privind însu-
şirea noţiunilor fundamentale de 
igienă; -fără vechime. Concursul se va 
desfăşura conform calendarului 
următor: -11.05.2018, termenul-limită 
de depunere a dosarelor; -21.05.2018, 
proba scrisă, ora 10.00; -24.05.2018, 
interviul, ora 10.00. Relații suplimen-
tare la sediul Spitalului de Pneumof-
tiziologie „Dr.Nicolae Ruşdea” Baia 
Mare, str.Victor Babeş, nr.34, județul 
Maramureş, telefon: 0262.275.995, 
interior: 114, site: www.spitalpneumo-
baiamare.ro

l Comuna Cristeşti, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie de consi-
lier, clasa I, grad profesional debu-
tant, post vacant în cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului comunei 
Cristeşti, Biroul administrație publică 
locală, juridic, stare civilă, autoritate 
tutelară, asistență socială, cadastru, 
registru agricol, resurse umane, 
arhivă, secretariat. Concursul se va 
desfăşura la sediul nostru din locali-
tatea Cristeşti, str.Principală, nr.678, 
judeţul Mureş, şi constă în trei etape 
succesive: selecția dosarelor; proba 
scrisă, care va avea loc în data de 
04.06.2018, ora 10.00; interviul, care 
va avea loc în data de 07.06.2018, ora 
10.00. Se pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidații declarați 
admişi în etapa precedentă. Pentru a 

participa la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi următoa-
rele condiţii specifice: -condiţii de 
studii: absolvent de studii universitare 
cu diplomă de licenţă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
într-unul din următoarele domenii de 
licenţă: agronomie, horticultură, silvi-
cultură, inginerie civilă, inginerie 
geodezică, ştiinţe administrative, 
drept. Dosarele de înscriere la concurs 
pot fi depuse în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la secretarul comisiei de 
concurs, la sediul instituţiei. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.49, alin.(1) 
d i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.611/2008, modificată şi completată 
p r i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.761/2017. Informaţii referitoare la 
organizarea concursului şi bibliografia 
pot fi obţinute de luni până vineri, 
între orele 8.00-12.00, la sediul institu-
ţiei sau la numărul de telefon: 
0265.326.112, interior: 13 şi pe site-ul 
comunei: www.cristestimures.ro.

l Şcoala Gimnazială „Negoiță 
Dănăilă” Buceşti, cu sediul în 
comuna Iveşti, str.G-ral Eremia 
Grigorescu ,  nr.245 ,  te l . / fax : 
0236.866.923, organizează în data de 
29.05.2018, ora 8.00, concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de informatician, cu 0,25 
normă, pe perioadă nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va organiza la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Negoiță Dănăilă” 
Buceşti, din comuna Iveşti, str.G-ral 
Eremia Grigorescu, nr.245, judeţul 
Galaţi, şi constă în următoarele etape: 
-Proba scrisă: 29.05.2018, ora 8.00; 
-Proba practică: 30.05.2018, ora 14.30; 
-Interviul: 31.05.2018, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: a)Studii 
superioare în domeniul informatic 
sau al tehnologiei informaţiei; b)
Competenţe în depanarea şi întreţi-
nerea hardware şi software a calcula-
toarelor ş i  a  echipamentelor 
periferice, în administrarea reţelelor 
de calculatoare, de operare a datelor 
şi de instalare şi utilizare a sistemelor 
de operare şi a softurilor educaţio-
nale. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se pot depune la secretariatul 
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Şcolii Gimnaziale „Negoiță Dănăilă” 
Bucești, comuna Ivești, în intervalul 
orar 9.00-15.00, până cel târziu în 
data de 18.05.2018. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale 
„Negoiță Dănăilă” Bucești, comuna 
Ivești, persoană de contact: Luca 
Mariana Elena, tel.0726.733.887, 
e-mail: scoala2bucesti@yahoo.com

l Curtea de Apel București organi-
zează concurs, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, după cum urmează: 
Curtea de Apel București -1 post 
consilier Clasa I Grad profesional 
principal: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul științelor 
economice, vechime în specialitate 
minim 5 ani; Tribunalul Ialomița -1 
post consilier Clasa I grad profesional 
principal: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, absolvent de știinţe ingi-
nerești sau știinţe umaniste și arte 
-specialitatea arhitectură și urbanism, 
vechime în specialitate minim 5 ani; 
Tribunalul Ilfov -1 post consilier 
(Biroul Local pentru expertize Judi-
ciare Tehnice Contabile) Clasa I Grad 
profesional asistent: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
științelor economice, vechime în 
specialitate minim 1 an; 2 posturi 
consilier Clasa I Grad profesional 
principal: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul științelor 
economice, vechime în specialitate 
minim 5 ani. Cererile și dosarele 
profesionale vor fi depuse la sediul 
Curţii de Apel București -Splaiul 
Independenţei, nr. 5, sector 4, 
mezanin, camera M01, în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului 

în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a.
Concursul se va desfășura la sediul 
Curţii de Apel București, Splaiul 
Independenței nr. 5, sector 4, iar 
proba scrisă se va susține în data de 5 
iunie 2018, ora 16.00. Proba de 
interviu se susține în maxim 5 zile de 
la susținerea probei scrise. Condiţiile 
de participare, bibliografia și tema-
tica, după caz, precum și actele nece-
sare înscrierii la concurs, vor fi afișate 
la sediul Curții de Apel București și 
pe pagina web: http://www.cab1864.
eu, secțiunea Resurse Umane  
-Concursuri/Examene. Relaţii supli-
mentare privind depunerea dosarelor 
de concurs la adresa de corespon-
dență email: infocabuc@just.ro, rela-
țiicab@just.ro, telefon: 021/3198245, 
fax 021/3191694, persoană de contact 
Dobrescu Claudia  -expert.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs de recrutare în data de 
04.06.2018, ora 10.00-proba scrisă, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, astfel: -1 post de 
consilier clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Compartimen-
tului Activităţi Speciale; -1 post de 
consilier clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Serviciului Urba-
nism și Amenajare Teritoriu, Studii 
Urbanistice; -1 post de consilier clasa 
I, grad profesional asistent din cadrul 
Serviciului Urbanism și Amenajare 
Teritoriu, Studii Urbanistice. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6, din Calea 
Plevnei nr. 147 -149: Proba scrisă în 
data de 04.06.2018, ora 10.00. 
Interviu: data și ora vor fi comunicate 
ulterior. Perioada de depunere a dosa-
relor de concurs: 04.05.2018- 
23.05.2018. Condiţii generale pentru 
recrutare: Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. 
-Condiţii de participare pentru 
funcţia publică de execuţie de consi-
lier clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Compartimentului Activi-

tăţi Speciale: 1)  Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; 2)  Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice:  -Condiţii de partici-
pare pentru funcţia publică de 
execuţie de consilier clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul 
Serviciului Urbanism și Amenajare 
Teritoriu, Studii Urbanistice: 1)  
Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2)  Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
-Condiţii de participare pentru 
funcţia publică de execuţie de consi-
lier clasa I, grad profesional asistent 
din cadrul Serviciului Urbanism și 
Amenajare Teritoriu, Studii Urbanis-
tice:1)  Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2)  Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 1 an. Dosarele de înscriere se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
Sectorului 6 și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 49 din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia și atribuţiile 
prevăzute în fișa postului, se afișează 
la sediul Primăriei Sectorului 6 și pe 
site-ul: www.primarie6.ro . Coordo-
nate de contact:Adresa de corespon-
denţă: Calea Plevnei nr. 147-149, 
Sector 6, București. Telefon/Fax: 
0376204439,  Email:  prim6@
primarie6.ro. Persoana de contact: 
Iacob Mădălina Floriana -Consilier, 
Seviciul Managmentul Resurselor 
Umane.

l Primăria Comunei Svinița organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea Funcţiei publice de execuţie 
de Inspector clasa I, grad asistent din 
cadrul Compartimentului Contabili-
tate a aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Svinița, judetul 
Mehedinți. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în dome-
niul: Stiințe Economice  -vechime în 
specialitatea studiilor minim 1 an;    
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei comunei Svinița, nr. 26, 
județul Mehedinți în perioada: 06.06.  
-07.06.2018 și constă în susţinerea a 
două probe:  -Proba scrisă  în data de  
06.06.2018, ora 10.00  -Interviul  în  
data  de 07.06.2018, ora 14.00. Dosa-
rele de înscriere se depun până la 
data de 29.05.2018 ora 16.00 la secre-
tarul comisiei de concurs la sediul 
Primăriei comunei Svinița, județul 
Mehedinţi.                                             

l Primarul Comunei Aluniș, Judeţul 
Mureș, organizează examen de 
promovare în grad profesional supe-
rior din cadrul compartimentului 

Registrul Agricol a unor funcţionari 
publici din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Aluniș, judeţul 
Mureș, în ziua de 07.06.2018.  
Condiţii generale: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească cumulativ condiţiile 
prevăzute de art.54 și respectiv art. 65 
(2) din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare, astfel: Condiţii specifice 
pentru participarea la examenul de 
promovare în grad profesional: 
Pentru a participa la examenul de 
promovare în gradul profesional 
imediat superior celui deţinut, funcţi-
onarul public trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii speci-
fice: să aibă cel puţin 3 ani vechime în 
gradul profesional al funcţiei publice 
din care promovează; să fi obţinut cel 
puţin calificativul "bine" la evaluarea 
anuală a performanţelor individuale 
în ultimii 2 ani calendaristici; să nu 
aibă în cazierul administrativ o sanc-
ţiune disciplinară neradiată în condi-
ţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici.Condiţii de 
desfășurare a examenului: Examenul 
se va desfășura la sediul Primăriei 
comunei Aluniș, judeţul Mureș, situat 
în localitatea Aluniș, Str. Principală 
nr. 656, judeţul Mureș.  Proba scrisă 
se  va desfășura în data de:      
11.06.2018  ora 10,00. Interviul va 
avea loc în data de: 12.06.2018  ora 
12,00. Data până la care se pot 
depune dosarele:   06.05.2018  ora 
15,00. Dosarul de examen va conţine 
în mod obligatoriu: copie de pe 
carnetul de muncă sau adeverinţa 
eliberată de compartimentul de 
resurse umane în vederea atestării 
vechimii în gradul profesional din 
care se promovează și a treptei de 
salarizare; copii de pe rapoartele de 
evaluare a performanţelor profesio-
nale individuale din ultimii 2 ani; 
formularul de înscriere prevăzut în 
anexa 3 la Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008. Constituirea comisiei de 

examinare și a comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor se va face prin dispo-
ziţie scrisă, emisă de către Primarul 
comunei Aluniș, judeţul Mureș. cu 
aplicarea corespunzătoare a titlului II 
cap.2  secţiunea a 3-a - Constituirea 
comisiilor de concurs și de soluţionare 
a contestaţiilor din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008, cu modificările 
ulterioare. Dosarele de înscriere la 
examenul de promovare se depun la 
Registratura Primăriei comunei 
Aluniș cu sediul în localitatea Aluniș, 
nr.656, jud. Mureș, tel/fax 0265-
553112, e-mail alunis@cjmures.ro. 
Anunțul, fișa postului și bibliografia 
se afișează la sediul instituției și pe 
pagina de internet. Bibliografia 
pentru examenul de promovare in 
grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului registru agricol :  
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici,  republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Legea nr.7/2004 privind Codul de 
conduită al funcţionarilor publici , 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; Constituția 
României, republicată; O.G. nr. 
28/2008 privind registrul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Normele tehnice de completare a 
registrului agricol pentru perioada 
2015 – 2019.

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

CITAȚII  
l Numitul Sbora Cătălin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea 
Craiova, Bld.Oltenia, nr.4, bl.166B, sc. 
1, et. 2, ap. 7, județul Dolj, este citat la 
Judecătoria Craiova, cu sediul în 
Craiova, str. A.I.Cuza, nr.30, județul 
Dolj, în data de 28.06.2018, ora 09.00, 
completul CMF1, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 21471/215/2017, având 

 Subscrisa S.C.  Silva Internaţional S.A. – în faliment, cu sediul în locali-
tatea Caransebeș, str. Șesul Roșu, nr. 1, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. 
J11/390/1994, CUI RO 5557801 face cunoscut faptul că în data de 
15.05.2018, ora 10 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Reșiţa, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitaţia publică 
cu strigare privind vânzarea  următoarelor bunuri imobile:
 1. Spaţii industriale, situate în localitatea Caransebeș, str. Șesu Roșu, 
nr. 1,   jud. Caraș -Severin compuse din:
- 3 hale de producţie 
- 3 clădiri administrative
- Teren 14.379 mp. Preţul de pornire al licitaţiei este de 253.321 euro. 
Vânzare în bloc.
  2. Proprietate industrială, situată în localitatea Caransebeș, zona 
Valea Cenchii, jud. Caraș-Severin, compusă din:
- hală – fost depozit fructe capacitate 5.500 tone
- teren – 13.345 mp. 
 Preţul de pornire al licitaţiei este de 147.800 euro. Vânzare în bloc.
  Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judi-
ciar la valoarea de 500 lei (plus TVA), pentru fiecare imobil în parte. Data 
limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitaţie este cu 
o zi înainte de data licitaţiei.
 Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei, pentru fiecare imobil licitat.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 15.05.2018, 
următoarele licitaţii vor avea loc în zilele: 22.05.2018, 05.06.2018, 
12.06.2018. 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255.212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, 
clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului integrare 
europeană şi strategii de dezvoltare.

Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de 
către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba 
scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 4 iunie 2018, cu începere de 
la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: cele 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, 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 din domeniul: ştiinţe economice sau ştiinţe 
administrative cu specializarea administraţie publică; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 
minimum 5 ani.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului 
Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunţului 
concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respec-
tiv în perioada 4 - 23 mai 2018.

Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, 
tel: 0230-212696, fax: 0230-520593, persoana de contact - Pînzariu 
Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, tel. 0230-
212696, int. 252, email ralucap@primariasv.ro.
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ca obiect modificare măsuri privind 
copilul, în proces cu reclamanta 
Rusalim Maria-Magdalena. 

l Se citează numiții Burduhos 
Nicolae lui Ștefan, Burduhos Saveta 
și Burduhos Leon în calitate de pârâți 
în dosar nr. 3012/265/2014 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Burduhos 
Elena și Burduhos Dumitru, având 
ca obiect acțiune în constatare , cu 
termen la 05.06.2018

l Se citează numiții Pop Ileana, 
Furcea Maria, Petri Grigore, Iacob 
Saveta, Cosmi Pantilimon, Cosmi 
Conon, Cosmi Cătălina, Cosmi 
Docea, Cosmi Nicolae, Iacob Floare 
căs. Cleja, Iacob Dumitru, Iacob 
Ioan, Iacob Maria și Iacob Măriuca, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
1886/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Coșbuc Maria, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ș.a., cu termen la 05.06.2018

l Se citează numita Strugari Silvia, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
1397/265/2014 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Andrei Vasile și 
Maria, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ș.a., cu termen la 
22.05.2018

l Se citează numitul Sucilă Nicolae 
lui Iacob, în calitate de intimat-pârât 
în dosarul nr. 2824/265/2010 al Tribu-
nalului Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Sucilă Ieronim, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ș.a. - apel, cu 
termen la 31.05.2018

l Se citează numiții Șofronia 
Grapini lui Moisil Partene și Tudose 
Varvara, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2641/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Nistor 
Avram, Nistor Florica, Policsek 
Anton-Ioan, Policksek Alexan-
dra-Irina, având ca obiect succesiune, 
ș.a., cu termen la 20.06.2018

l Subsemnatul Bîrsan Viorel, cu 
ultimul domiciliu în mun. Doro-
hoi,str. Duzilor nr. 12, bl. E2, ap. 13, 
județul Botoșani, este chemat în data 
de 21 mai 2018, ora 8:30 la Judecă-
toria Dorohoi, în calitate de pârât în 
proces cu reclamantul Municipiul 
Dorohoi, în dosarul nr. 2569/222/2017, 
având ca obiect pretenții

l Se citează numiții Catarig Elena, 
Tomi Reghina, Tomi Viorica, Doboș 
Titus, Doboș Ana, Doboș Reghina, 
Doboș Valeriu, Bota Ștefania, Galeș 
Yuan, Rauca Onofrim, Ureche Ioan, 
Sucilă Maria, Mureșan Maria, Rus 
Iftinia, Sas Maria, Galeș Sava, Galeș 
Maria, Galeș Ilarion, Galeș Nicolae, 
Galeș Paraschiva, Galeș Tudor, Galeș 
Ironim, Galeș Luca, Galeș Kelemen, 
Galeș Onisim, Galeș Lucreția, Lupșan 
Saveta, Buta Clement și Galeș 
Todosia, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1656/265/2016 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Bogolin 
Lenuța, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ș.a., cu termen la 
05.06.2018

l Se citează numiții Mihai Bogdan 
Sebastian, Mihai Luminița Erica, 
Mihai Emil Cosmin, Mihai Despina 
Cristina, Luca Simona și Luca Geor-
geta, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 3327/190/2017 al Judecătoriei 
Bistrița, în proces cu Rus Traian 
Tony, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ș.a., cu termen la 
24.05.2018

l Se citează numitul Daraban 
Savinka, Daraban Grigore, Zenovia 
Stelic, Catalina Stelic, Toma Stelic, 
Arsinica Stelic, Arsinica Stelic, Malai 
Emil lui Valer, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 92/265/2018 al Judecăto-
riei Năsăud, în proces cu Dragotă 
Liviu, având ca obiect tăgada paterni-
tății, cu termen la 06.06.2018

l Se citează numitul Huciu Grigo-

re-Andron, Hodoroga Alexandru, 
Hodoroga Vasile, Hodoroga Nechita 
și Hodoroga Alexandru lui Ofilat, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
451/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Brumă Mihai și Brumă 
Elena-Tatiana, având ca obiect 
prestație tabulară, cu termen la 
22.05.2018

l Se citează pârâții Jugan Login, 
Jugan Nicolae și Leuca Gheorghe în 
dosar nr. 698/265/2011 al Judecătoriei 
Năsăud  în proces cu Covaci Floarea 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, partaj pentru termenul din 
05.06.2018

l Se citează numiții Ohler George, 
Weber Sofia, Ohler Cătălina, Ohler 
Mihai, Ohler Maria, Unciu Gavrilă, 
Onciu Gavrilă, Onciu Gavrilă și soția 
Onciu Saveta, Crautner Ianoș, 
Krauss George, Krauss Ioan, Bachner 
Mihail, Bachner Sofia și soția lui 
Krauss Matei, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2079/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Niculai 
Maxim ș.a., având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen la 
20.06.2018

l Numiţii Bruckner Heinz – Dietmar 
și Bruckner Viorika – Viktoria  sunt 
citaţi în calitate de pârâţi la data de 
07.05.2018,  ora 09,00, la Judecatoria 
Brașov din Brașov b-dul 15 Noiem-
brie nr.45, Sala J2, în Dosarul 
18219/197/2017, în proces cu  recla-
mantul Ionescu Ion, pentru „obligaţie 
de a face .”

l Melinte Camelia, cu domiciliul în 
municipiul Botoșani, strada Victoriei, 
numărul 9A, judeţul Botoșani, este 
citată pentru data de 24.05.2018, ora 
12.00, la sediul biroului notarului 
public Agachi Cornelia din Botoșani, 
România, strada Calea Naţională nr. 
103A, în calitate de succesibilă în 
dosarul privind succesiunea defunc-
tului Melinte Dan, decedat la data de 
04.05.2017, cu ultim domiciliu în 
localitatea Botoșani, judeţul Botoșani. 
Potrivit legii, succesibilul care nu se 
prezintă la notariat la termen sau nu 
trimite prin orice mijloace de comuni-
care declaraţii de acceptare în 
termenul legal de la deschiderea 
acesteia, este prezumat că a renunţat 
la moștenire.

l Numita Ciubotariu Petronela, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Ripiceni, str. Calea Naţională, nr. 87, 
com. Ripiceni, jud. Botoșani, este 
citată la Judecătoria Săveni, jud. 
Botoșani pe 21.06.2018, ora 08:30, în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 
2323/297/2017, în procesul de divorţ 
cu reclamantul Ciubotariu Vasile 
Darie.

l Subsemnatele Zafir Elvira, domici-
liată în sat. Liveni, com. Manoleasa, 
jud. Botoșani și Gui Elveţia- Iuliana, 
domiciliată în mun. Reșiţa, bld. 
Republicii, nr. 19, sc. 1, et. 3, ap. 12, 
jud. Caraș- Severin, ambele cu domi-
ciliul procesual ales la Cabinet Avocat 
Aruxandei Monica, chemăm în jude-
cată pe pârâta Zarif Mioara (căsăto-
rită Crideșa), cu domiciliul în sat 
Chișcăreni, oraș. Săveni, jud. Boto-

șani, pentru ieșirea din indiviziune în 
ceea ce privește suprafaţa înscrisă în 
T.P. nr. 40.211/14.06.1994, teren situat 
în sat. Chișcăreni, oraș Săveni, jud. 
Botoșani, acţiune ce face obiectul 
dosarului nr. 2320/297/2017, aflat pe 
rolul Judecătoriei Săveni, jud. Boto-
șani.

l Vlad Viorel este citat la Tribunalul 
Brăila pentru data de 14 mai 2018 în 
apelul civil nr. 8007/196/2010 - 
apelant Vlad Enache.

l Numita Levi Nurit, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Ramla, str. 
Vilna, Israel, C.N.P. 2790204364283, 
(cetatenie israeliana), este citata la 
Judecatoria Bolintin Vale pe data de 
24.05.2018, ora 09:00, completul CJ7 
in calitate de parat dosarul civil. nr. 
3001/192/2017, in procesul de divort 
cu reclamantul Levi Stefan Iulian.

l Se citează pârâtul Calacan Neculai 
pentru termenul de judecată din 23 
mai 2018, ora 8.30, C25M, la Judecă-
toria Iași, cu sediul în Iași, str. Anas-
tasie Panu nr. 25, jud. Iași, în dosarul 
nr. 28448/245/2017, obiect „divorț 
fără minori”, în contradictoriu cu 
reclamanta Calacan Carmen-Maria.

l Numitul, Băban Petre Dragomir, 
CNP: 1640626240033, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul Mocira, 
comuna Recea, str. Mihai Viteazu, 
nr.17, judeţul Maramureș, este citat în 
data de 14.05.2018, ora 8.30, la Jude-
cătoria  Baia Mare, cu sediul în Baia 
Mare, bld. Republicii, nr.2A, judeţul 
Maramureș, Completul nr. 1, civil, 
camera 35, în calitate de intimat, în 
dosarul nr.8923/182/2017, având ca 
obiect declararea judecătorească a 
morţii, reclamantă fiind Ciociu 
Floare.

l Pentru termenul din 23.05.2018, în 
dosar 3243/307/2017 al Judecătoriei 
Sighetu-M, numiţii: Peter Stefan, 
Peter Johana, Peter Gyorgy, Peter 
Istvan, Peter Ilona, Birlea Gheorghe, 
toţi cu domiciliul necunoscut, sunt 
citaţi în calitate de pârâţi, obiect 
acţiune în constatare, în contradic-
toriu cu reclamanţii Radu Ionuţ și 
Radu Adelina.  

l Numitul Covaci Alexandru  este 
chemat la Judecătoria Sighetu 
Marmației, în data de 08.05.2018, în 
calitate de pârât în dosar nr. 
510/307/2018, având ca obiect decla-
rarea judecătoreasca a morții.

DIVERSE  
l Publicare dispozitiv sentinţa civila 
520/27.03.2018 pronunțată de Jude-
c ă t o r i a  M o i n e ș t i  d o s a r 
3033/260/2017: Admite cererea 
formulata de reclamanta Popescu 
Georgeta Coca domiciliata Moinești, 
str. Zorilor, bl. 5/12, jud. Bacău, in 
contradictoriu cu parata Popescu 
Simona internata in Centrul de recu-
perare și reabilitare neuropsihiatrica 
Dărmănești, jud. Bacău. Dispune 
punerea sub interdicţie a numitei 
P o p e s c u  S i m o n a 
CNP2730401045888. Numește pe 
Popescu Georgeta Coca in calitate 
de tutore al paratei.   

l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 
182/25.04.2018/Tribunal Dambovita, 
dosar 6522/120/2017, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a fali-
mentului Stimex Company SRL 
Gaesti, str. Nicolae Titulescu, bl. 46, 
sc. F, etaj 1, ap. 2, jud. Dambovita, 
J15/140/2001, CUI 14007564. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 
de 10 zile de la primirea notificării. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 21.05.2018. Termenul 
pentru întocmirea tabelului definitiv 
consolidat al  creanţelor este 
18.06.2018.

l În temeiul art. 146 alin.(1) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii de faliment a debito-
rului SC Alitniv Cory SRL, CIF: 
31215824, J25/428/2012, dosar nr. 
4711/101/2017 -Tribunalul Mehedinţi. 
Termen pentru depunerea cererilor 
sup l imentare  de  c reanţă  la 
04.06.2018; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al  creanţelor  la 
18.06.2018; Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului supli-
mentar și pentru afișarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor la 
02.07.2018. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL

l Sentința civilă nr. 16493/2017 a 
J u d e c ă t o r i e i  I a ș i ,  d o s .  n r. 
6548/245/2017: Admite în parte 
cererea având ca obiect „divorţ cu 
minori”, promovată de reclamanta 
Dimache Irina Veronica, CNP 
2721217221185, domiciliată în Muni-
cipiul Iași, Bdul Alexandru cel Bun, 
nr.9, Bloc D1, scara D, etajul 7, apar-
tamentul 35, județul Iași cu domici-
liul procedural ales la Cabinet Avocat 
“Monica Dănilă” cu sediul în Munici-
piul Iași, strada Golia, nr.1 parter, 
județul Iași, în contradictoriu cu 
pârâtul Dimache Ionuţ Bebi, cu ultim 
domiciliu cunoscut, în municipiul 
Iași, Bdul Alexandru cel Bun, nr.9, 
Bloc D1, scara D, etajul 7, aparta-
mentul 35, județul Iași, cu reședinţa 
în Anglia, citat prin publicitate. 
Dispune desfacerea căsătoriei înche-
iate între părţi la data de 24 decem-
brie 2004 și înregistrată în registrul de 
stare civilă al localității Somova, 
judeţul Tulcea, sub nr.29, din vina 
exclusivă a pârâtului. Dispune ca 
exercitarea autorităţii părintești 
asupra minorului Dimache Ionuţ 
Vlad, născut la data de 24 iulie 2006, 
să se facă în comun de către ambii 
părinţi. Stabilește ca locuinţa mino-
rului Dimache Ionuţ Vlad, să fie la 
mamă. Obligă pârâtul la plata către 
reclamanta a unei pensii lunare de 
întreținere în cotă de 1/4 din venitul 
minim net pe economia naţională, în 
favoarea minorului Dimache Ionuţ 
Vlad, începând cu data introducerii 
acţiunii, respectiv 10.03.2017 și până 
la majorat. Încuviinţează că recla-
manta să-și păstreze numele dobândit 

 Subscrisa S.C.  Silva Internaţional S.A. – în faliment, cu sediul în localitatea 
Caransebeș, str. Șesul Roșu, nr. 1, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/390/1994, 
CUI RO 5557801 face cunoscut faptul că în data de 15.05.2018, ora 10:00 va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșiţa, str. Horea bl. A2, parter, 
jud. Caraș-Severin, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea în bloc 
următoarelor bunuri mobile:
Baterie condensatori automată – 226 euro
CoConvertizor frecvenţă – 81 euro
Robot 60 A – 622 euro
Transformator – 231 euro
Transformator – 735 euro
Grup DG 88 – 125 euro
2 Celule electrice – 162 euro/buc.
Ghilotină furnir – 373 euro
Mașină normală de fMașină normală de frezat – 253 euro
Mașină de îndreptat – 133 euro
Mașină de șlefuit cu bandă orizontală- 213 euro
Mașină de șlefuit cu bandă orizontală- 192 euro
Mașină de șlefuit verticală – 403 euro
Compresor cu șurub SSR100-50HP – 208 euro
Cântar zecimal – 193 euro
Mașină de secţionMașină de secţionat lemn- 9.924 euro
Utilaj de uscat lemn – 7.987 euro
 Valoarea totală de vânzare a bunurilor este de 22.061 euro.   
 Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 500 lei (plus TVA). Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și în-
scrierea la licitaţie este cu o zi înainte de data licitaţiei.
 Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 15.05.2018, următoarele 
licitaţii vor avea loc în zilele: 22.05.2018, 05.06.2018, 12.06.2018. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichi-
datorului judiciar. 
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prin căsătorie, acela de „Dimache”. 
Obligă pârâtul să achite cheltuieli de 
judecată reclamantei în cuantum de 
1390 lei reprezentând: 800 lei 
onorariu avocat, 200 lei taxă judi-
ciară de timbru, 190 lei cheltuieli 
privind citarea prin publicitate, 200 
lei onorariu curatorului special. Cu 
drept de apel în termen de 30 zile de 
la comunicare. Cererea se depune la 
Judecătoria Iaşi. 

l Primăria Comunei Pişcolt, cu 
sediul în Pişcolt, nr.62, judeţul Satu 
Mare, telefon/fax: 0261.824.800, 
0261.824.802, e-mail: primariacomu-
neipiscolt@yahoo.com, web: www.
primariapiscolt.ro, aduce la cunoş-
tinţa publică anunţul de participare 
pentru acordarea de finanţări neram-
bursabile din bugetul Comunei 
Pişcolt, pentru activităţi nonprofit de 
interes local, pe anul 2018. Regle-
mentări legale privind acordarea de 
finanţare nerambursabilă: Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general. Dome-
niile pentru care se acordă finanţarea 
nerambursabilă:  cultură, sport şi 
culte religioase. Surse de finanţare: 
Bugetul local al Comunei Pişcolt pe 
anul 2018, aprobat prin HCL 
nr.2/2018, după cum urmează: 
cultură- 80.000Lei, sport- 35.000Lei şi 
culte religioase- 150.000Lei. Informa-
ţiile privind condiţiile de finanţare şi 
procedura de selecţie a proiectelor 
sunt prevăzute în HCL Pişcolt 
nr.14/2018, privind aprobarea Ghidu-
rilor pentru derularea programului 
comunal privind finanţarea neram-
bursabilă din bugetul local al 
Comunei Pişcolt, a proiectelor şi 
acţiunilor în domeniile: cultural, 
sportiv şi culte religioase, Anexele I, 
II, III. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Pişcolt, situat în localitatea Pişcolt, 
n r. 6 2 ,  S e c r e t a r i a t ,  t e l e f o n : 
0261.824.800 sau de pe site-ul institu-
ţiei: www.primariapiscolt.ro. Docu-
mentaţia de solicitare a finanţării 
nerambursabile poate fi transmisă 
numai prin poştă sau direct la regis-
tratură, în plic sigilat, la sediul autori-
tăţii finanţatoare situat în localitatea 
Pişcolt, nr.62, Secretariat. Documen-
taţia de solicitare a finanţării neram-
bursabile se depune într-un exemplar 
original şi un exemplar copie, incluse 
în acelaşi plic închis şi sigilat. Plicul 
trebuie să poarte numele complet al 
solicitantului, adresa organizaţiei, 
titlul proiectului, domeniul şi menţi-
unea (în limba română) „A nu se 
deschide înainte de sesiunea de 
evaluare”. Depunerea proiectelor de 
finanţare nerambursabilă se face în 
perioada 08.05.2018-23.05.2018, de 
luni până joi, între orele 08.00-16.00, 
iar vineri, între orele 08.00-13.30. 
Termenul-limită pentru înaintarea 
solicitărilor de finanţare nerambursa-
bilă este 23.05.2018, ora 16.00. Auto-
ritatea finanţatoare reduce termenul 
de depunere a solicitărilor de la 30 de 
zile la 15 zile, de la publicarea anun-
ţului de participare, cu scopul accele-
răr i i  proceduri i  de  se lecţ ie , 
fundamentat pe necesitatea dema-
rării proiectelor persoanelor care 
solicită finanţare de la bugetul local 

al Comunei Pişcolt. Perioada de 
evaluare şi selecţie a proiectelor: 
24.05.2018-28.05.2018.

l Societatea Naţională Plafar SA, cu 
sediul în Bucureşti, Splaiul Indepen-
denţei, nr. 202A, et. 10, cam. 11-14 şi 
16, este notificată că Judecătoria 
Roşiorii  de Vede, în dosarul 
nr.3736/292/2017, a pronunţat hotă-
rârea cu următorul dispozitiv: 
Admite cererea formulată de recla-
manta SC ITC SRL, cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Mărăşti, nr.61, sector 
1, în contradictoriu cu pârâta Socie-
tatea Naţională Plafar SA, cu sediul 
în Bucureşti, sector 1, Splaiul Inde-
pendenţei, nr.22A, cam.11, 14 şi 16. 
Constată că reclamanta SC ITC 
SRL, având CUI: RO2604232, deţine 
dreptul de proprietate asupra imobi-
lului de 170mp, cu nr. cadastral şi de 
carte funciară 20873, situat în 
Roşiorii de Vede, str.Mihai Bravu, 
nr.60, judeţul Teleorman, şi are 
dreptul de a înregistra proprietatea 
asupra acestui teren la OCPI 
Teleorman, în temeiul actului de 
adjudecare emis de BEJ Miloş 
Marius Emil la data de 16.12.2012 în 
dosaru l  de  executare  s i l i tă 
138/E/2002. la act că nu se solicită 
cheltuieli de judecată. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la 
comunicare. În cazul exercitării căii 
de atac cererea se depune la Judecă-
toria Roşiorii de Vede. Pronunţată în 
şedinţa publică astăzi, 6.02.2018. Şi 
hotărârea de îndreptare eroare mate-
rială: Admite cererea formulată de 
reclamanta SC ITC SRL, cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Mărăşti, nr.61, sector 
1, CUI: RO2604232, pentru îndrep-
tarea erorii materiale strecurată în 
dispozitivul Sentinţei civile nr.139 
pronunţată în şedinţa publică din 
data de 06.02.2018 de Judecătoria 
Roşiorii de Vede, în dosarul civil nr. 
3736/292/2017, având ca obiect 
acţiune în constatare privind pe 
pârâta Societatea Naţională Plafar 
SA, cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Independenţei, cam.11-14 şi 16, 
nr.202A, et.10, citată în cauză şi prin 
publicitate. Dispune îndreptarea 
erorii materiale strecurată în dispozi-
tivul Sentinţei civile nr.139 pronun-
ţată în şedinţa publică din data de 
06.02.2018, în sensul că în loc de 
„constată că reclamanta SC ITC 
SRL deţine dreptul de proprietate 

asupra imobilului de 170mp, cu nr.
cadastral şi de carte funciară 20873, 
situat în Roşiorii de Vede, str.Mihai 
Bravu, nr.60, judeţul Teleorman, şi 
are dreptul de a înregistra proprie-
tatea asupra acestui teren la OCPI 
Teleorman, în temeiul actului de 
adjudecare emis de BEJ Miloş 
Marius Emil la data de 16.12.2012 în 
dosaru l  de  executare  s i l i tă 
138/E/2002” se consemnează 
„constată că reclamanta SC ITC 
SRL deţine dreptul de proprietate 
asupra imobilului de 170mp, cu nr.
cadastral şi de carte funciară 20873, 
situat în Roşiorii de Vede, str.Mihai 
Bravu, nr.60, judeţul Teleorman, şi 
are dreptul de a înregistra proprie-
tatea asupra acestui teren la OCPI 
Teleorman, în temeiul actului de 
adjudecare emis de BEJ Miloş 
Marius Emil la data de 16.12.2002 în 
dosaru l  de  executare  s i l i tă 
138/E/2002.” Îndreptarea se efectu-
ează pe ambele exemplare ale hotă-
rârii pronunţate. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comuni-
care. În cazul exercitării căii de atac, 
cererea se depune la Judecătoria 
Roşiorii de Vede. Dată în camera de 
consiliu şi pronunţată în şedinţă 
publică astăzi, 13 februarie 2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l Subsemnatul Wolf Johannes, în 
calitate de administrator unic al SC 
Anco Star SA, denumită în conti-
nuare “Societatea”, persoană juridică 
română, cu sediul în Jud. Prahova, 
loc. Ploieşti, str. Grigore Cantacuzino, 
nr. 352, înmatriculată la Registrul 
Comerţului  P lo ieş t i  sub  nr.
J29/3246/1992, CUI: RO2991945 
convoacă în conformitate cu prevede-
rile legii 31/1990, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii, la 
sediul Societăţii pentru data de  
04.06.2018, ora 11.00, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Prezentarea şi apro-
barea situaţiilor financiare anuale 
pentru exerciţiul financiar 2017 pe 
baza rapoartelor prezentate de admi-
nistratorul unic şi comisia de cenzori; 
2.Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului în baza rapoartelor 
prezentate; 3.Diverse. În cazul neîn-
trunirii condiţiilor prevăzute de lege 
pentru validarea deliberărilor, 
Adunarea Generală a Acţionarilor se 
va întruni în acelaşi loc, la aceeaşi oră 

şi cu aceeaşi ordine de zi la data de 
05.06.2018. 

l Convocare. Administratorul unic 
al SC Macomb  SA, înmatriculată la 
ORC sub nr. J/40/345/1991, CUI 
1568174, cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 1, str. Pictor Stahi nr. 9, 
parter, corp principal, camera 5, în 
temeiul actului constitutiv  al socie-
tăţii şi al prevederilor  Legii nr. 
31/1990, republicată, convoacă  
-Adunarea generală ordinară a acţio-
narilor pentru data de 04 iunie 2018, 
ora  11,oo.  Şedinta adunării generale 
ordinare a acţionarilor  va avea loc la 
sediul societăţii. La aceasta adunare 
sunt invitaţi sa participe acţionarii 
aflaţi in evidenţa la SC Depozitarul 
Central SA,  la sfârşitul zilei de 28 
mai 2018. Ordinea de zi este urmă-
toarea; 1. Prezentarea spre dezbatere, 
a Raportului de gestiune al adminis-
tratorului unic, pentru exerciţiul 
financiar 2017. 2. Prezentarea, spre 
dezbatere şi aprobare, a Raportului  
comisiei de cenzori, privind Bilanţul 
Contabil, Contul de profit şi pierdere, 
Notele explicative la 31.12.2017. 3. 
Prezentarea spre dezbatere şi apro-
bare, a Situaţiei Financiare Anuale 
Simplificate, respectiv Bilanţul 
Contabil, Contul de profit şi pierdere, 
Notele Explicative la 31.12.2017. 4. 
Descărcarea de gestiune a adminis-
tratorului unic pentru exerciţiul 
financiar 2017. 5. Prezentarea spre 
dezbatere şi aprobare, a Bugetului de 
Venituri si Cheltuieli pentru 2018. 6. 
Aprobarea datei de 15 iunie 2018, ca 
data de înregistrare conf. art. 238 din 
legea nr. 297/2004. În cazul în care 
adunarea generală ordinară a acţio-
narilor nu va putea delibera în mod 
valid din lipsa de cvorum, o a doua 
adunare generală se va întruni pe 
data de 05 iunie 2018, ora 11,oo, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi  ordine de zi. 
După publicarea convocării, acţio-
narii, reprezentând individual sau 
împreuna, cel putin 5% din capitalul 
social  are/au dreptul: 1. de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, în termen de cel 
mult 15 zile de la publicarea convo-
cării, cu condiţia ca fiecare punct sa 
fie însotit de o justificare sau un 
proiect de hotărâre propus spre adop-
tare adunării generale ordinare a 
acţionarilor; 2. de a prezenta proiecte 

de hotărâre, in termen de 15 zile de la 
data publicării convocării, pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale ordinare a acţionarilor.
Aceste drepturi pot fi exercitate 
numai în scris  (transmise prin 
servicii de curierat). Acţionarii îşi pot 
exercita dreptul prevăzut la alineatul 
precedent, lit.a) în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării convo-
cării, iar dreptul pevăzut la lit.b) a 
aceluiaşi alineat, cel târziu cu o zi 
înainte de data adunării generale. 
Acţionarii ce vor fi împiedicaţi de 
anumite împrejurări să participe la 
această adunare, vor putea mandata, 
în conformitate cu art. 125 din Legea 
31/1990 republicată, printr-o procura 
specială, o terţă persoană care să 
participe şi să voteze în numele lor şi 
pentru ei, în condiţiile legii. Procurile 
speciale pot fi ridicate de la locul de 
desfăşurare a adunării generale, 
începand cu data convocării, înte 
orele 10.00 -11.00 şi vor fi depuse spre 
înregistrare, până pe data de 18 mai 
2018, între orele 10.00 -11.00, repe-
zentantul acţionarului fiind obligat ca 
la data adunării generale să aibă 
asupra sa procura în original. Acţio-
narii au dreptul să formuleze între-
bări privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării generale, dupa ce 
acţionarii vor fi identificaţi sau dacă 
buna desfăşurare şi pregătirea 
adunării generale precum şi prote-
jarea confidenţialităţii şi intereselor 
comerciale ale societăţii, permit acest 
lucru. Documentele privind proble-
mele incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare pot fi 
consultate la sediul societăţii, înce-
pand cu data convocării.

l Convocare- Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
VULCAN S.A. –în insolvenţă: 
Subscrisa EURO INSOL SPRL, cu 
sediul ales pentru comunicare în 
Bucureşti, strada Costache Negri nr. 
1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de 
identificare fiscală RO 21119285, în 
calitate de administrator judiciar al 
Societăţii VULCAN S.A., cu sediul în 
Bucureşti, strada Dumitru Brumă-
rescu  nr. 15, Sector  4, având cod 
unic de înregistrare RO 401290, 
înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. 
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J40/1655/1991, desemnat prin Înche-
ierea din data de 21/05/2013 proun-
ţată  de  Tribunalul București- Secția 
a VII-a Civilă în Dosarul nr. 
18754/3/2013, În temeiul Legii nr. 
85/2014 privind procedurile de preve-
nire a insolvenței și de insolvență,  
Legii nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, art.92 
alin 2 din Legea nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă, Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acționarilor în 
cadrul adunărilor generale ale socie-
tăților comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare și Actului 
Constitutiv al societății și având în 
vedere faptul că  Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
Vulcan S.A. din  data de 27.04.2018, 
respectiv 30.04.2018 nu s-au ţinut, 
nefiind întrunit cvorumul necesar 
pentru adunarea convocată pentru 
datele indicate: Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii Vulcan  S.A. pentru data de 
23/05/2018, ora 11:00 la sediul Socie-
tăţii din București, Strada Dumitru 
Brumărescu nr.15,  sector  4 .  
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor va avea ca ordine de zi 
următoarele: 1. Discutarea și apro-
barea situațiilor financiare anuale 
(bilanțul contabil, contul de profit și 
pierderi, note explicative) pentru 
exercițiul financiar al anului 2017. 2. 
Audierea Raportului auditorului 
financiar extern asupra situațiilor 
financiare întocmite de  Vulcan S.A.  
la data de 31/12/2017. 3. Aprobarea 
datei de 14/06/2018 ca dată de înre-
gistrare a hotărârii AGOA pentru 
identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârii 
AGOA, conform art.86 alin.1  din 
Legea nr. 24/2017  privind emitenţii 
de instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă și a datei de 13/06/2018 
ca ex-date calculată în conformitate 
cu definiția dată de prevederile art.2 
lit.f din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. 4. Aprobarea împuternicirii 
dlui Petrișor Nicolae, Administrator 
special, cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri AGOA precum și 
efectuarea demersurilor necesare 

pentru înregistrarea acesteia la ASF, 
BVB, Oficiul Registrului Comerțului 
București, semnarea Actului Consti-
tutiv actualizat și a altor documente 
necesare la notariat. Aprobarea drep-
tului Administratorului Special  de a 
delega toate sau o parte din puterile 
conferite mai sus oricărei persoane 
competente pentru a îndeplini acest 
mandat. În cazul în care nu se întru-
nește cvorumul legal, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii Vulcan S.A.  va avea loc în 
data în data de 24/05/2018  în același 
loc, la aceeași oră,  cu aceeași ordine 
de zi și aceeași dată de referinţă. 
Capitalul social al Vulcan S.A. este 
format din 29.722.686 acțiuni nomi-
native, dematerializate, cu valoare 
nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune 
deținută dând dreptul la un vot în 
Adunarea Generală a Acționarilor. 
Participă acţionarii înscriși în regis-
trul de evidenţă al acţionarilor la data 
de 06/05/2018, considerată data de 
referinţă.  Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social are/au dreptul de a introduce 
noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală și de asemenea 
are/au dreptul de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi. Propunerile privind 
introducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare, însoţite de copiile actelor 
de identitate (buletin/ carte de identi-
tate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice), ale acţio-
narilor, pot fi depuse la sediul socie-
tăţii din București, str. Dumitru 
Brumărescu nr. 15, sector 4, în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării prezentei convocări în 
Monitorul Oficial al României, partea 
a IV-a, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă în clar și cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 
23/24.05.2018. Fiecare acţionar poate 
depune întrebări în scris privind 

punctele de pe ordinea de zi a  
Adunării Generale Ordinare, însoţite 
de copia actului de identitate valabil 
(buletin/ carte de identitate în cazul 
persoanelor fizice, respectiv certificat 
de înregistrare în cazul persoanelor 
juridice), la sediul Societăţii din 
București, str. Dumitru Brumărescu 
nr. 15, sector 4, până la data de 
18.05.2018, în plic închis, cu menţi-
unea scrisă în clar și cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 
23/24.05.2018.  Accesul acţionarilor 
înscriși în registrul acţionarilor la 
data de referinţă, în locul în care se 
desfășoară adunarea generală a acţi-
onarilor, este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, făcută în 
cazul acţionarilor persoane fizice cu 
actul de identitate sau, în cazul 
persoanelor juridice și al acţionarilor 
persoane fizice reprezentate, în baza 
unei împuterniciri speciale (procuri 
speciale) sau generale. Procurile 
speciale se pot obţine de la sediul 
societăţii sau accesând pagina de 
internet, la adresa www.vulcan.ro, 
secţiunea Investitori/ AGA începând 
cu data de 04/05/2018. Împuterni-
cirea generală se poate acorda de 
către acţionarul emitent, în condiţiile 
Legii 27/2017  privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni 
de piață, art.96(10) -96(13) sau unui 
avocat. La completarea procurilor 
speciale, acționarii trebuie să țină 
cont de posibilitatea completării/ 
actualizării ordinii de zi, caz în care 
aceste documente vor fi actualizate și 
disponibilizate până cel târziu la data 
de 13/05/2018. Acţionarii persoane 
fizice care nu pot participa la 
adunarea generală, precum și acţio-
narii persoane juridice, vor depune 
până la data de 18/05/2018, la sediul 
societăţii, împuternicirile speciale sau 
generale prin care împuternicesc alte 
persoane să-i reprezinte.  Acționarii 
Societății înregistrați la Data de Refe-
rinţă în registrul acţionarilor eliberat 
de Depozitarul Central S.A. au posi-
bilitatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, prin utili-
zarea formularului de buletin de vot 
pentru votul prin corespondenţă 
("Buletinul de vot"). Buletinul de vot 
poate fi obţinut începând cu data de 
04/05/2018 de la Registratura Socie-

tăţii și de pe website-ul Societăţii 
(www.vulcan.ro). În cazul votului 
prin corespondenţă, Buletinele de 
vot, completate și semnate, pot fi 
transmise sau depuse personal către/
la Registratura Societăţii prin orice 
formă de curierat cu confirmare de 
primire astfel încât să fie înregistrate 
ca fiind primite la Registratura Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
21/05/2018, în plic închis, cu menţi-
unea scrisă în clar și cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ DIN DATA DE 23/24.05.2018. 
Buletinele de vot care nu sunt primite 
la Registratura Societăţii până la 
data mai sus menţionată nu vor fi 
luate în calcul pentru determinarea 
cvorumului  ș i  majorităţi i  în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor. La completarea votului prin 
corespondență acționarii trebuie să 
țină cont de posibilitatea completării/
actualizării ordinii de zi, caz în care 
aceste documente vor fi actualizate și 
disponibilizate până cel târziu la data 
de 18/05/2018. Sub sancţiunea nelu-
ării în considerare a voturilor expri-
mate prin corespondenţă în caz 
contrar, formularele de vot prin 
corespondenţă trebuie însoţite obliga-
toriu de documente care să permită 
identificare acţionarilor, astfel: În 
cazul acţionarilor persoane fizice: 
-copie C.I./B.I. sau pașaport în 
termen de valabilitate;  -un specimen 
de semnătură legalizat/ certificat de 
un notar public sau de un organism 
cu competenţe de legalizare/ certifi-
care a semnăturii sau se poate 
proceda direct la legalizarea/ certifi-
carea semnăturii aplicate pe formu-
larul de vot prin corespondenţă; 
-dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașa-
port în termen de valabilitate și 
specimen de semnătură care să înde-
plinească toate condiţiile de mai sus 
pentru reprezentantul legal al acţio-
narului persoană fizică, precum și 
copie a documentului oficial care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
(poate fi orice document din care 
rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu a 
acţionarului persoană fizică și/sau 
motivul pentru care acestuia i-a fost 
desemnat un reprezentant legal). În 
cazul acţionarilor persoane juridice: 
-copie C.I./B.I. sau pașaport în 
termen de valabilitate pentru repre-
zentantul legal al acţionarului- 

persoană juridică; -un specimen de 
semnătură pentru reprezentantul 
legal al acţionarului, legalizat/ certi-
ficat de un notar sau de un alt orga-
nism cu competenţe de legalizare/ 
certificare a semnăturii sau se poate 
proceda direct la legalizarea/ certifi-
carea semnăturii aplicate pe formu-
larul de vot prin corespondenţă; 
-copie a certificatului de înmatricu-
lare sau a unui document echivalent; 
-copie a documentului oficial care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
a persoanei fizice care semnează 
formularul de vot prin corespondenţă 
în numele acţionarului- persoană 
juridică (poate fi un certificat emis de 
Registrul Comerţului sau de orice alt 
organism similar). Documentele, 
materialele informative și proiectele 
de hotărâri în legătură cu Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor pot 
fi consultate de acţionari la sediul 
societăţii, în zilele lucrătoare, înce-
pând cu data de 04/05/2018.  Pentru a 
se asigura condiţii bune de desfășu-
rare a Adunării Generale a Acționa-
rilor Vulcan S.A., rugăm ca acţionarii 
să-și anunţe din timp intenţia de a 
participa la ședinţă, la telefon 
numărul 021-3199480 sau prin fax la 
numărul 021.3199481, până cel târziu 
în data de 21/05/2018. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon menţionat mai 
sus și pe website-ul societăţii (www.
vulcan.ro). Administrator judiciar, 
EURO INSOL SPRL Prin Practician 
Coordonator.

l Convocare:  I. Administratorul 
Unic al Conef S.A. (denumită în 
continuare “Societatea”), cu sediul în 
București, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, 
Sector 4, România, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/377/1991, CUI RO 1555107 
convoacă în temeiul art. 117 din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicată, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor înscriși 
în Registrul Acţionarilor Societăţii la 
sfârșitul zilei de 22 mai 2018, conside-
rată data de referinţă, pentru data de 
04 iunie 2018, la orele 11:00, la sediul 
Societăţii din București, Splaiul 
Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 4, 
România. În cazul în care la data 
menţionată nu se întrunește 
cvorumul de prezenţă prevăzut de 
Actul constitutiv al Societăţii, se 
convoacă și se fixează în temeiul art. 
118 din Legea 31/1990, republicată, 
cea de-a doua Adunare Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru 
data de 05 iunie 2018, la orele 11:00 
la sediul Societăţii din București, 
Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 4, 
România. II. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor este următoarea: 1. 
Numirea unui Director General 
Adjunct al societăţii ca urmare a 
revocării din această funcţie a dlui. 
Pavel Machitski. 2. Aprobarea împu-
ternicirii domnului Ivan Constantin 
Emil pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor necesare în vederea 
înregistrării hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor. III. Documentele și materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi se pot 
consulta și procura, de la data convo-
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cării Adunării Generale a Acţiona-
rilor, de la sediul Societăţii din 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, 
Sector 4, România. Formularele de 
procuri speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor se pot 
obţine de la adresa de mai sus. După 
completarea şi semnarea procurii 
speciale, un exemplar se va transmite 
la sediul Societăţii până la data de 02 
iunie 2018, ora 9:00, cel de-al doilea 
urmând a fi înmânat reprezentan-
tului pentru a-l avea asupra sa în 
adunare. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la tel. 021-408.35.00.

LICITAȚII  
l Anunț licitație. Dosar executare 
silită nr. 16 / 2011. Primăria Comunei 
Cosmeşti, Județul Galați organizează 
la sediul acesteia în data de 
29.05.2018 licitație privind valorifi-
carea unor bunuri sechestrate 
,,proprietate imobiliară, teren intra-
vilan şi construcții” aparținând  S.C. 
Romproperties S.R.L. Bucureşti şi 
anume : hală – 243,15 mp, hală gater 
şi fasonat cherestea – 444 mp, hală 
prelucrări – 162 mp, uscător – 80 mp, 
vestiar – 54 mp, birou – 15 mp. Docu-
mentația ce conține raportul de 
evaluare se poate obține de la sediul 
Primăriei Cosmeşti sau poate fi trans-
misă prin mijloace electronice în 
urma unei solicitări din partea celor 
interesați. Procedura de licitație se va 
desfaşura conform Ordinului nr. 3293 
din 27.12.2016 pentru aprobarea 
Procedurii privind evaluarea şi valo-
rificarea bunurilor sechestrate, emis 
de catre M.D.R.A.P. informații supli-
mentare se pot obține de la sediul 
primăriei Cosmeşti, tel. 0236336227, 
între orele 08,00 – 15,00 sau adresa de 
e-mail: primaria.cosmesti@gmail.
com.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a activului aflat in 
patrimoniul debitoarei, respectiv 
Hotel Restaurant – „Casa Rotaru”, 
situate in Ploiesti, str. Oborului, nr. 27, 
jud. Prahova (zona Obor – magazin 

Dedeman - mall AFI), inscris in CF 
nr. 125774 a mun. Ploiesti, constructie 
compusa din D+P+1E+3Mansarde, 
in suprafata de 1922,44 mp, finalizata 
in 2007, la pretul de 372.750 euro 
exclusiv TVA, ce se va achita in lei la 
cursul euro de la data efectuarii 
platii. Daca cumparatorul este o 
persoana inregistrata in scopuri de 
TVA, se va aplica taxarea inversa si 
pretul nu va fi purtator de TVA. 
Hotelul dispune de 50 de camere de 
cazare si 3 apartamente, receptie, 
restaurant, bar si bucatarie la parter, 
iar la demisol crama si bucatarie rece. 
Structura constructiva a hotelului 
este cu fundatii din beton armat, 
inchideri perimetrale din BCA, 
compartimentări interioare din 
zidarie de BCA, acoperisul cu tabla 
Lindab si dispune de utilitati: 
electricitate, apa, gaz, canalizare. 
Constructia este edificata pe un teren 
proprietatea asociatului Rotaru 
Valentin in suprafata de 697 mp 
pentru care se organizeaza licitatie 
publica de catre BEJ Pana Victor cu 
pret de pornire al licitatiei de 54.750 
euro. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
18.09.2017 si a Caietului de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% din cel stabilit in noul 
raport de evaluare. Avand in vedere 
ca BEJ Pana Victor a stabilit in luna 
mai 2018 o singura zi de licitatie 
pentru valorificarea terenului - data 
de 23.05.2018, orele 11.00, se stabi-
leste prin prezentul anunt sedinta de 
licitatie publica pentru Hotelul Resta-
urant – „Casa Rotaru” in data de: 
23.05.2018, orele 13.00 la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, 
cab.7B. Relatii suplimentare se obtin 
de la lichidatorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de sarcini 
ce se poate procura de la sediul aces-
tuia la pretul de 3000 lei fara TVA.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in 
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 
700310, organizeaza la sediul sau 
procedura de licitatie deschisa, cu 
oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului „moto-

rina euro 5”. Procedura de achizitie 
se va desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organizarea 
si desfasurarea achizitiilor” al SC 
Citadin SA Iasi. Pentru participare la 
procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in "Documentatia de achizitie". 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.cita-
dinis.ro si va fi accesata pana pe data 
de 16.05.2018 pe baza de cod unic de 
acces, ce va fi comunicat doar persoa-
nelor care solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta infor-
matiilor pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel 
mai scazut. Documentatia de ofertare 
va fi depusa la sediul SC Citadin SA 
pana la data de 16.05.2018, ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la 
data de 16.05.2018, ora 12:00, la 
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii supli-
mentare privind procurarea docu-
mentatiei si conditiile de participare 
se pot obtine la tel.: 0751048290.

l Primăria Comunei Sîntandrei, cu 
sediul în comuna Sîntandrei, sat 
Sîntandrei, nr. 452, judeţul Bihor, 
CUI 4794583, tel-fax 0259-468950, 
e-mail: primaria.santandrei@gmail.
com, în baza HCL Sîntandrei 
139/31.10.2017 organizează licitaţie 
publică cu ofertare în plic închis 
pentru concesionarea terenului intra-
vilan situat în localitatea Palota, în 
suprafaţă de 3495 mp, nr. cadastral 
11905, CF 11905 (CF sporadic 57210 
Sîntandrei), aparţinând domeniului 
privat al comunei Sîntandrei, în 
vederea realizării obiectului -hale 
depozit cu destinaţia de colectare, 
depozitare şi comercializare legume 
fructe. Documentația privind organi-
zarea şi desfăşurarea procedurii de 
licitație se poate obține de la sediul 
Primăriei comunei Sîntandrei, etajul 
1, biroul secretarului comunei, la 
preţul de 50 de lei, în care sunt stipu-
late condiţiile de desfăşurarea a 
procedurii. Contravaloarea caietului 
de sarcini nu se restituie. Solicitările 
de clarificări se depun în scris până la 
data de 10.05.2018. Oferta se depune 
într-un singur exemplar, în plic închis, 
conform intrucțiunilor, până la data 
de: 15.05.2018, ora 11:00 la sediul 
Primăriei comunei Sîntandrei, etajul 
1, biroul secretarului comunei. Lici-
tația va avea loc la data de 
15.05.2018, ora 14,00 în sala de 
şedințe a Primăriei comunei Sîntan-
drei. Alte informaţii suplimentare la 
nr. de telefon: 0259/468.950 sau 
e-mail: primaria.santandrei@gmail.
com.

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 05 iunie 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 următoarea 
suprafaţă: teren în suprafată de 

5.000mp, T38, Parc.A 2187. Docu-
mentaţia privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei pentru concesi-
onarea terenului evidenţiat mai sus se 
poate procura contra cost de la sediul 
primăriei, zilnic, între orele 8.00-
16.00, începând cu 07 mai 2018, 
persoană de contact: Haralambie 
Valentin. Se pot solicita clarificări 
până cel târziu la data de 31 mai 
2018. Documentele necesare partici-
pării la licitaţie se pot depune până la 
data de 05 iunie 2018, ora 9.00, la 
registratura Primăriei  Slava 
Cercheză. Instanţa competentă la 
soluţionarea litigiilor: Tribunalul 
Tulcea.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi /sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăriei Comunei Daneți, Str.Prin-
cipală, nr. 160, Daneți, judeţul Dolj, 
t e l e f o n :  0 2 5 1 . 3 7 6 . 6 2 2 ,  f a x : 
0251.376.622, email: daneti@cjdolj.
ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren în 
suprafață de 5.000mp, situat în intra-
vilanul comunei Daneți pe strada 
Tîrgului, nr. 35, Jud.Dolj identificat 
cu număr cadastral 32519, bun apar-
ținând domeniului public al Comunei 
Daneți. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Documentaţia 
de atribuire se poate procura de la 
sediul Primăriei Comunei Daneți, Str.
Principală, nr.160, judeţul Dolj. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Documentaţia de 
atribuire se poate procura, prin 
cerere, de la sediul Primăriei 
Comunei Daneți, Str.Principală, 
nr.160, judeţul Dolj. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Secretari-
atul Primăriei Comunei Daneți, Str. 
Principală, nr.160, judeţul Dolj. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Preţul caietului de sarcini 
este de 50Lei pentru formatul tiparit 
si se achita la Casieria Primăriei 
Comunei Daneţi, iar pentru formatul 
electronic nu se percepe nici un cost. 
3.4.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25/05/2018, ora 16.00. 
4.Informaţii privind ofertele: la sediul 
Primăriei Comunei Daneți, Str.Prin-
cipală, nr.160, judeţul Dolj. 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor: 
31/05/2018, ora 11.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primă-
riei Comunei Daneți, Str.Principală, 
nr.160, judeţul Dolj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele de depun 
într-un singur exemplar original. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 31/05/2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Daneți, Str.Prin-
cipală, nr.160, judeţul Dolj. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 

litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de conten-
cios a Tribunalului Dolj, Craiova, str.
Brestei, nr.129, județul Dolj, telefon/
fax: 0251.410.140, e-mail: registratu-
raacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
02/05/2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi /sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăriei Comunei Daneți, Str.Prin-
cipală, nr. 160, Daneți, judeţul Dolj, 
t e l e f o n :  0 2 5 1 . 3 7 6 . 6 2 2 ,  f a x : 
0251.376.622, email: daneti@cjdolj.
ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren în 
suprafață de 9.293mp, situat în intra-
vilanul comunei Daneți pe strada 
Tîrgului, nr. 35, Jud. Dolj, identificat 
cu număr cadastral 32518, bun apar-
ținând domeniului public al Comunei 
Daneți. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Documentaţia 
de atribuire se poate procura de la 
sediul Primăriei Comunei Daneți, Str.
Principală, nr.160, judeţul Dolj. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Documentaţia de 
atribuire se poate procura, prin cerere, 
de la sediul Primăriei Comunei 
Daneți, Str.Principală, nr.160, judeţul 
Dolj. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Secretariatul Primăriei 
Comunei Daneți, Str. Principală, nr. 
160, judeţul Dolj. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Preţul caie-
tului de sarcini este de 50Lei pentru 
formatul tiparit si se achita la Casieria 
Primăriei Comunei Daneţi, iar pentru 
formatul electronic nu se percepe nici 
un cost. 3.4.Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor:  25/05/2018,  ora 
16.00. 4.Informaţii privind ofertele: la 
sediul Primăriei Comunei Daneți, Str. 
Principală, nr. 160, judeţul Dolj. 
4.1.Data limită de depunere a ofer-
telor: 31/05/2018, ora 11.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăriei Comunei Daneți, Str.Princi-
pală, nr.160, judeţul Dolj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Ofertele de 
depun într-un singur exemplar 
original. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 31/05/2018, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Comunei Daneți, 
Str.Principală, nr.160, judeţul Dolj. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secţia de 
contencios a Tribunalului Dolj, 
Craiova, str.Brestei, nr. 129, județul 
Dolj, telefon/fax: 0251.410.140, e-mail: 
registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 02/05/2018.
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l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăriei Comunei Daneți, Str.Prin-
cipală, nr. 160, Daneți, judeţul Dolj, 
t e l e f o n :  0 2 5 1 . 3 7 6 . 6 2 2 ,  f a x : 
0251.376.622, email: daneti@cjdolj.
ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Teren în suprafață de 8.362mp, 
situat în intravilanul comunei 
Daneți pe strada Tîrgului, nr. 35, 
Jud.Dolj identificat cu număr cadas-
tral 32520, bun aparținând dome-
niului public al Comunei Daneți. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atribuire 
se poate procura de la sediul Primă-
riei Comunei Daneți, Str.Principală, 
nr.160, judeţul Dolj. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se 
poate procura, prin cerere, de la 
sediul Primăriei Comunei Daneți, 
Str.Principală, nr.160, judeţul Dolj. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Secretariatul Primăriei 
Comunei Daneți, Str. Principală, 
nr.160, judeţul Dolj. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Preţul caietului de sarcini este de 
50Lei pentru formatul tiparit si se 
achita la  Casieria Primăriei 
Comunei  Daneţi ,  iar  pentru 
formatul electronic nu se percepe 
nici un cost. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 25/05/2018, 
ora 16.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: la sediul Primăriei Comunei 
Daneți, Str. Principală, nr.160, 
judeţul Dolj. 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 31/05/2018, ora 
11.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăriei Comunei 
Daneți, Str.Principală, nr.160, 
judeţul Dolj. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Ofertele de depun într-un 
singur exemplar original. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
31/05/2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Daneți, Str.Prin-
cipală, nr.160, judeţul Dolj. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de conten-
cios a Tribunalului Dolj, Craiova, str.
Brestei, nr.129, județul Dolj, telefon/
fax: 0251.410.140, e-mail: registratu-
raacte.dj@just.ro. 7 Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 02/05/2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 

Primăriei Comunei Daneți, Str.Prin-
cipală, nr. 160, Daneți, judeţul Dolj, 
t e l e f o n :  0 2 5 1 . 3 7 6 . 6 2 2 ,  f a x : 
0251.376.622, email: daneti@cjdolj.
ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Teren în suprafață de 50mp, situat 
în intravilanul comunei Daneți pe 
strada Tîrgului, nr. 1c, Jud.Dolj 
identificat cu număr cadastral 
32450, bun aparținând domeniului 
public al Comunei Daneți. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Comunei Daneți, Str.Principală, 
nr.160, judeţul Dolj. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se 
poate procura, prin cerere, de la 
sediul Primăriei Comunei Daneți, 
Str. Principală, nr. 160, judeţul Dolj. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire:  Secretariatul Primăriei 
Comunei Daneți, Str.Principală, 
nr.160, judeţul Dolj. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Preţul caietului de sarcini este de 
50Lei pentru formatul tiparit si se 
achita la  Casieria Primăriei 
Comunei  Daneti ,  iar  pentru 
formatul electronic nu se percepe 
nici un cost. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 25/05/2018, 
ora 16.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: la sediul Primăriei Comunei 
Daneți, Str.Principală, nr.160, 
judeţul Dolj. 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 31/05/2018, ora 
11.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăriei Comunei 
Daneți, Str. Principală, nr.160, 
judeţul Dolj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Ofertele de depun într-un 
singur exemplar original. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
31/05/2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Daneți, Str. 
Principală, nr. 160, judeţul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secţia de contencios a Tribunalului 
Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.129, 
j u d e ț u l  D o l j ,  t e l e f o n / f a x : 
0251.410.140, e-mail: registratu-
raacte.dj@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 02/05/2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăriei Comunei Daneți, Str. Prin-
cipală, nr. 160, Daneți, judeţul Dolj, 
t e l e f o n :  0 2 5 1 . 3 7 6 . 6 2 2 ,  f a x : 
0251.376.622, email: daneti@cjdolj.

ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Teren în suprafață de 1.754mp, 
situat în intravilanul comunei Daneți 
pe strada Liviu Rebreanu, nr. 87, 
Jud. Dolj identificat cu număr cadas-
tral 32515, bun aparținând dome-
niului public al Comunei Daneți. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atribuire 
se poate procura de la sediul Primă-
riei Comunei Daneți, Str.Principală, 
nr.160, judeţul Dolj. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se 
poate procura, prin cerere, de la 
sediul Primăriei Comunei Daneți, 
Str. Principală, nr. 160, judeţul Dolj. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Secretariatul Primăriei 
Comunei Daneți, Str. Principală, nr. 
160, judeţul Dolj. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Preţul caietului de sarcini este de 
50Lei pentru formatul tiparit si se 
achita la Casieria Primariei Comunei 
Daneţi, iar pentru formatul elec-
tronic nu se percepe nici un cost. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 25/05/2018, ora 16.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: la sediul 
Primăriei Comunei Daneți, Str.Prin-
cipală, nr.160, judeţul Dolj. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
31/05/2018, ora 11.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primă-
riei Comunei Daneți, Str. Principală, 
nr.160, judeţul Dolj. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele de depun 
într-un singur exemplar original. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 31/05/2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Daneți, Str. 
Principală, nr. 160, judeţul Dolj. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secţia de contencios a Tribunalului 
Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.129, 
j u d e ț u l  D o l j ,  t e l e f o n / f a x : 
0251.410.140, e-mail: registratu-
raacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
02/05/2018.

l SC Local Urban SRL  Turnu 
Măgurele, cu sediul în str. Repu-
blicii, nr. 2, judeţul Teleorman, cod 
poştal 145200, CUI 30055849;  
J 3 4 / 1 6 8 / 2 0 1 2 ,  t e l e f o n / f a x 
0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea lici-
taţiei publice, pentru închirierea 
unor spaţii medicale situate în 
incinta imobilului Policlinica Muni-
cipală Turnu Măgurele din str. Cpt. 
Stănculescu, nr. 21. Caietele de 
sarcini se pot cumpăra de la sediul 
nostru din str. Republicii, nr. 2, etaj 

3, camera 5 -  contravaloarea caie-
tului de sarcini este de 25 Lei.  Prima 
şedinţă de licitaţie va avea loc la 
termenul din data de 23.05.2018, ora 
10.00, la sediul societăţii. Termenul 
limită de depunere a cererii şi docu-
mentaţiei pentru înscrierea la lici-
taţie este 22.05.2018, ora  16.00. În 
situaţia neadjudecării sau neîndepli-
nirii condiţiilor de desfăşurare la 
primul termen al licitaţiei, se va 
organiza o altă şedinţă de licitaţie în 
data de 06.06.2018, la ora 10.00, la 
sediul societăţii, iar cererile de 
înscriere şi documentaţia aferentă se 
vor putea depune cel târziu în data 
de 05.06.2018, ora 16.00. 

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Bratianu, nr. 11A, jud. Mehe-
dinti, J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflata in procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinti, prin lichidator judiciar 
Yna Consulting SPRL si Consultant 
Insolventa SPRL, scoate la vanzare: 
Bunul imobil aflat în garantia credi-
torului ANAF cu rangul I * Teren 
extravilan+constructii situat in 
comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 7, 
judetul Timis, CF 401381, nr. 
cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafata: 
5750/11500 mp *, la pretul de 
pornire a licitatiei de 404.605,00 lei 
exclusiv T.V.A. (pret diminuat cu 5% 
fata de pretul stabilit prin raportul 
de evaluare). Bunul imobil aflat în 
garantia creditorului ANAF cu 
rangul I (Proprietate imobiliară de 
tip rezidențial casa şi teren cu regim 
de înălțime P+M finalizata la rosu, 
teren intravilan in suprafata de 1093 
din acte si 1067 mp masurata, 
Cladire C1 cu o suprafata construita 
de 163 mp si Sd= 326 mp situată în 
localitatea Ghiroda, str. Serg. 
Constantin Muşat, zona Nufarul, 
județul Timiş, nr. CF: 402556, nr. CF 
vechi 6041, nr. cadastral teren 
402556, nr. cadastral cladire 402556-
C1, la pretul de pornire a licitatiei de 
128.700 euro exclusiv T.V.A. (ce se 
va achita la cursul BNR din ziua 
plății). Bunul imobil aflat în garantia 
creditorului ANAF cu rangul I  * 
teren intravilan – categoria de folo-
sinta HB (Helestee si Balti) situat in 
loc. Ghiroda, zona Nufarului, jud. 
Timis in suprafata de 1550 mp – CF 
405630, nr. cad HB174/6/2/1, nr. CF 
vechi 6041, la pretul de pornire a 
licitatiei de 83.500 EURO exclusiv 
T.V.A. (ce se va achita la cursul BNR 
din ziua plății).  Titlul executoriu in 
baza caruia lichidatorul judiciar 
procedeaza la vanzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din data 
de 09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronuntata de 
catre judecatorul sindic in dosarul 
de insolventa nr. 9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi la data de  
17.05.2018 orele 13:oo. Participarea 
la licitatie este conditionata de 
consemnarea, a unei cautiuni de 
10-20% din pretul de pornire al lici-
tatiei si achizitionarea caietului de 
sarcini in suma de 300 lei + TVA cu 
cel putin 2 orele inainte de ora licita-

tiei. Cont deschis la BRD SA Sucur-
sala Drobeta Turnu Severin, sub nr. 
RO54BRDE 260SV42893862600. 
Invitam pe toti cei care vor sa se 
prezinte la sedinta de licitatie la 
termenul de vanzare, la locul fixat in 
acest scop si pana la acel termen sa 
depuna oferte de cumparare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vanzare in 
termen, sub sanctiunea prevazuta de 
l ege .  Re la t i i  l a  t e l e fon- fax 
0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0745267676 sau 0256/220827, email: 
office@consultant-insolventa.ro; 
expertyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro 

PIERDERI  
l SC Bia Si Com SRL cu sediul in 
Bistrita, str. Andrei Muresanu nr. 30, 
Nr. de inregistrare la registrul comer-
tului: J06/165/1994, CUI: RO5412428 
declaram pe propria raspundere ca 
am pierdut certificatele constatatoare 
pentru punctul de lucru Cluj, 
Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.162-168 
Spatiu Comercial nr. 2-3, Bloc C1, 
Etaj Parter, ap. 114-115 declar nul; 
punctul de lucru Bistrita, Bistri-
ta-Nasaud, str Viilor, nr.10, declar 
nul; punctul de lucru Bistrita, Bistri-
ta-Nasaud, str. Andrei Muresanu, 
nr.30 parter, declar nul si certificatul 
constatator pentru activitati care se 
desfasoara la beneficiar, declar nul.

l Societatea Khaldoon Trading SRL 
cu sediul social în Bucureşti, sector 5, 
str. Progresului nr. 90- 100, având Nr. 
d e  î n r e g i s t r a r e  l a  R C  
J40/13988/11.08.2005 şi  CUI 
RO17863693, anunţ că am pierdut 
cărţile de la casa de marcat.

l Societatea Carlton Rom SRL cu 
sediul social în Bucureşti, sector 5, str. 
Progresului nr. 90- 100,  înregistrartă 
la RC sub  J40/3925/14.05.2002 şi 
CUI RO14631460, anunţ că am 
pierdut registrul unic de control.

l Societatea Klept Trading SRL SRL 
cu sediul în Bucureşti str. Progresului 
nr. 102-108, sector 5 înregistrată la 
RC sub nr. J40/20210/29.10.2007 CUI 
22649620. Anunţ că am pierdut regis-
trul unic de control.

l Pierdut acte Certificat de înregis-
trare fiscală si Certificat Constatator 
ale societăţii SC Mihai şi Cătălin 
Invest SRL emise de ONRCB. Le 
declar nule.

l Declar pierdut certificat de cetă-
ţenie română pe numele Abbara Ali, 
nr. certificat 8936 emis de Ministerul 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti din 
data de 02.06.2009.

l PFA Dumitru Georgiana Cristina 
declar pierdute 2 ştampile rotunde cu 
logo inscripţionate cu; CUI 37624011, 
nr. RC: F23/261/2017 şi numele PFA 
-ULUI. 

l Pierdut legitimaţie student pe 
numele Lica Andra -Maria emisă de 
Facultatea de Medicină Veterinară 
din cadrul facultăţii USAMV. 


