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OFERTE SERVICIU
l Angajam manipulanti marfa, 
ambalatori manuali; salariu 
atractiv, Voluntari, Ilfov. Tel: 
0735207268.

l Tunari salubrizare -Ilfov orga-
nizează în data de 16.05.2018 
concurs recrutare pentru 1 şofer 
şi 1 muncitor necalificat. Detalii 
la 0786305431.

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. 
Ofer im cazare ,  deta l i i  la 
0735.333.103, office@hoteloxford.
ro

l Academia Romana -Filiala 
Timisoara organizeaza concurs 
pentru ocuparea unui post de 
Asistent Cercetare Stiintifica, 
specialitatea Fizica, domeniul 
Fluide Magnetice, contract pe 
perioada determinata finantat pe 
proiectul "Noi directii de dezvol-
tare tehnologica si de utilizare a 
materialelor nanocompozite 
avansate",  cod UEFISCDI 
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0871, 
c o n t r a c t  f i n a n t a r e  n r. 
47PCCDI/2018. Informatii la tel. 
0256-403-700.

l SC Dacodrin SRL angajeaza 
zidari (cod COR 711206 ), 
dulgheri (cod COR 711502 ), 
Fierari betonisti (cod COR 
711402 ), finisorii (cod COR 
712406 ), muncitori necalificati 
(cod COR 931302).Cerinte;  
studii primare 8 clase si dovada 
calificarii (unde este cazul)
cv-urile se depun pe mail la 
adresa dacodrin@yahoo.com 
pana la data de 17.05.2018. 
selectia va avea loc in data de 
18.05.2018. Informatii la telefon 
0730018300 sau 0730018303.

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

l Erată. La anunţul emis de 
Comuna Cristeşti, privind orga-
nizarea concursului pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, post vacant 
în cadrul Aparatului de speciali-
tate al Primarului comunei Cris-
teşti, Biroul administrație publică 
locală, juridic, stare civilă, autori-
tate tutelară, asistență socială, 
cadastru, registru agricol, resurse 
umane, arhivă, secretariat, 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a,  nr.388 din 
07.05.2018, la desfăşurarea 
concursului, în loc de „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 va citi 
„Proba scrisă, care va avea loc în 
data de 07.06.2018, ora 10.00; 
interviul, care va avea loc în data 
de 12.06.2018, ora 10.00”.

l Sectia de Știinte Istorice si 
Arheologie a Academiei Romane 
scoate la concurs a un post de 
conducere Director institut de 
cercetare, o jumatate de norma, 
la Institutul National "Bucovina". 
Condit i i  pentru ocuparea 
postului: studii superioare de 
lunga durata si titlul stiintific de 
doctor; experienta in activitatea 
de cercetare din profilul institu-
tului de minimum 10 ani; titlul de 
cercetator stiintific gradul I, 
profesor universitar sau membru 
titular ori corespondent al Acade-
miei Romane; in mod exceptional 
pot candida si cercetatori stiinti-
fici II sau conferentiari universi-
tari; competenta manageriala, 
decizionala si profesionala, 
probata prin experienta anerioara 
si/sau prin atestat pentru mana-
gement in cercetare- dezvoltare. 
Actele necesare pentru dosarul de 
concurs sunt afisate pe site-ul 
institutiei si se depun la Registra-
tura Academiei Romane din 
Calea Victoriei nr.125, sector 1, 
Bucuresti pana la data de 10 VI 
2018 ora 15:00 (termenul limita 
de depunere: 30 de zile calen-
daristice de la data publicarii 
anuntului). Concursul consta in 
analiza si evaluarea dosarului 
candidatului, proba interviului si 
audierea candidatului cu privire 
la sustinerea proiectului manage-
rial si se va desfasura la sediul 
Academiei Romane (Calea Victo-
riei nr.125, sector 1, Bucuresti), in 
data de 21 VI 2018 la ora de 
10.00. Relatii suplimentare se pot 
obtine zilnic intre orele 10-14 la 
telefon: 021.212.86.40 interior 
125 sau la sediul Academiei 
Romane camera 28, de la secre-
tarul comisiei de concurs dl. 
Cristian Bobicescu.

l Primaria Municipiului Codlea, 
jud. Brasov, anunta organizarea 

concursului pentru ocuparea 
unui post vacant, functie contrac-
tuala de executie in perioada 
05.06.2018-07.06.2018, la sediul 
Primariei Municipiului Codlea, 
str.Lunga nr.33, dupa cum 
urmeaza: -1post muzeograf pe 
perioada nedeterminata la Servi-
ciul Centru Istoric Codlea Cod 
COR: 262103; Conditii de partici-
pare: Conditiile generale: pe care 
trebuie sa le indeplineasca un 
candidat la concurs sunt urma-
toarele: 1.are cetatenia romana, 
cetatenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene; 2.cunoaste 
limba romana, scris vorbit; 3.are 
varsta minima reglementata de 
prevederile legale; 4.are capaci-
tate deplina de exercitiu; 5.are o 
stare de sanatate corespunzatoare 
postului pentru care candideaza; 
6.indeplineste conditiile de studii 
sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la 
concurs; 7.nu a fost condamnat 
definitiv pentru savarsirea unei 
infractiuni contra umanitatii, 
contra staului ori contra autori-
tatii, de serviciu sau in legaturacu 
serviciul, care impiedica infaptu-
irea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, 
care ar face-o incompatibil cu 
exercitarea functiei, cu exceptia 
situatiei in care a intervenit reabi-
litarea. Conditii specifice: Pentru 
postul de muzeograf: -studii 
universitare de licenta absolvite 
cu diploma de licenta in dome-
niul: stiinte umaniste si arta; 
-vechime in specialitatea studi-
ilor: minim 5 ani; -cunostinte 
operare PC -nivel avansat; 
-cunostinte limba engleza -nivel 
avansat, limba germana -nivel 
mediu, Concursul se va desfasura 
dupa urmatorul  calendar: 
Conditii de desfasurare, Selec-
tarea dosarelor de inscriere, 
Proba scrisa Interviu/ pentru 
candidatii admisi la proba scrisa 
Data 30.05.2018, 05.06.2018, 
07.06.2018, Ora 14.00, 10.00, 
10.00. Locul Primaria munici-
piului Codlea Primaria, munici-
p i u l u i  C o d l e a  P r i m a r i a , 
municipiului Codlea. Data limita 
de depunere a dosarelor de parti-
cipare la concurs, la Comparti-
mentul Registratura al 
Primariei municipiului 
Codlea este 25.05.2018 
ora 15.00. Informatii 
suplimentare se pot 
obtine la sediul Prima-
r i e i  munic ip iu lu i 
Codlea sau la telefon 
0268/251650, int.122, 
Compartiment 
Resurse Umane.

l Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj-Na-
poca, cu sediul în 
Cluj -Napoca ,  s t r.

Cardinal Iuliu Hossu, nr.23, 
telefon: 0264.592.249, fax: 
0264.592.786,  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -refe-
rent:  1 post,  conform HG 
nr.286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06 iunie 2018, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 06 
iunie 2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare; 
-vechime: experienţă minimă în 
domeniul sportiv 5 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 25 mai 2018, ora 12.00, la 
sediul Clubului Sportiv Universi-
tatea Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 
str.Cardinal Iuliu Hossu, nr.23. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str.
Cardinal Iuliu Hossu, nr.23, 
persoană de contact: Doroftei 
Camelia, telefon: 0724.087.235.

l Primăria Comunei Vatra 
Moldoviţei, cu sediul în locali-
tatea Vatra Moldoviţei, judeţul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de: -inspector, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal, în cadrul Biroului financiar 
contabil din Aparatul de speciali-
tate al Primarului comunei Vatra 
Moldoviţei. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Vatra Moldoviţei, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
11.06.2018, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 13.06.2018, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: a)studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe economice; b)
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 

Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Vatra Moldoviţei. 
Relaţii suplimentare şi coordona-
tele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul 
Primăriei Comunei Vatra Moldo-
viţei, persoană de contact: Niga 
Gabriel -viceprimar, telefon: 
0230.336.150, e-mail: primariava-
tramoldovitei@yahoo.com.

l Primăria Comunei Lunca 
Corbului, judeţul Argeş, cu sediul 
în localitatea Lunca Corbului, 
strada Principală, nr.291, judeţul 
A r g e ş ,  C U I :  4 1 2 2 4 0 0 , 
t e l . 0 2 4 8 . 6 8 8 . 5 0 1 ,  f a x : 
0248.688.960, e-mail: primaria_
lunca_corbului@yahoo.com, 
organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru recru-
tare în funcţia publică vacantă de 
inspector, clasa I, gradul profesi-
onal debutant, în cadrul Servi-
ciului Agricol. Concursul se va 
desfăşura astfel: -12.06.2018, ora 
10.00 -proba scrisă; -14.06.2018, 
ora 10.00 -proba interviu. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Lunca Corbului, 
județul Argeş, situat în comuna 
Lunca Corbului, sat Lunca 
Corbului, str.Principală, nr.291, 
judeţul Argeş. Condiţiile de parti-
cipare la concurs: -condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999, privind 
statutul funcţionarilor publici R2, 
cu modificările şi completările 
ulterioare: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
ştiințelor agricultură -inginer 
diplomat; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: nu este cazul. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei 
Lunca Corbului, sat Lunca 
Corbului, nr.291, judeţul Argeş, 
persoană de contact: d-na Burcea 
L u m i n i ț a ,  s e c r e t a r , 
t e l . 0 2 4 8 . 6 8 8 . 5 0 1 ,  f a x : 
0248.688.960, e-mail: primaria_
lunca_corbului@yahoo.com.
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l Primaria comunei Stremţ, 
judetul  Alba,  organizeaza 
concurs  in data de 12 iunie 2018,  
ce va consta în redactarea unei 
lucrări scrise in data de 12 iunie, 
ora 12,00  şi interviu în data de 
15 iunie 2018, pentru ocuparea 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de -consilier, 
clasa I, gradul profesional asis-
tent, la Compartimentul urba-
nism, administrarea domeniului 
public şi privat. Conditii speci-
fice: Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diploma  în dome-
niul Urbanism specializarea 
Urbanism si administrarea terito-
riului, economic sau juridic. 
Conditiile de participare, biblio-
grafia si continutul dosarului se 
afişează la sediul Primăriei 
comunei Stremţ. Relaţii supli-
mentare la tel. 0258/848101.

l Primăria Oraşului Videle orga-
nizează la sediul său din str. 
Republicii, nr. 2 în data de 
07.06.2018, ora 10.00 -proba 
scrisă, respectiv 13.06.2018, ora 
14.00 -interviul, concurs pentru 
ocuparea postului vacant, funcţie 
contractuală de execuţie, de 
îngrijitor din cadrul Centrului de 
Zi al Direcţiei Asistenţă Socială. 
Condiţiile necesare ocupării unui 
post de natură contractuală 
vacant sau temporar vacant sunt 
prevăzute la art. 3 din HGR 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice de înscriere şi parti-
c ipare  la  concurs  pentru 
ocuparea postului vacant mai sus 
menţionat sunt următoarele: 
studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat. Dosarele de 
participare la concurs se pot 
depune la secretariatul comisiei 
de concurs -Direcţia Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, 
Autorizări Taximetrie şi Comerţ, 
Problemele Romilor şi Parc Auto 
din cadrul Primăriei Oraşului 
Videle, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului 
şi vor conţine, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6 
alin. (1) din Regulamentul cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
aprobat de Hotărârea Guver-
nului nr. 286/ 2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: 
sediul Primăriei Oraşului Videle, 
str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, 
judeţul Teleorman, telefon: 
0247/453017 interior 106, fax: 
0247/453015, e-mail: primariavi-

dele@yahoo.com, persoana de 
contact :  Vochin  Nico le ta 
-inspector. Informaţii suplimen-
tare privind desfăşurarea concur-
sului se pot obţine la secretariatul 
comisiei de concurs -Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică, Autorizări Taxime-
trie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto din cadrul 
Primăriei Oraşului Videle, 
telefon: 0247/453.017, int 106.

l Primăria Comunei Treznea, cu 
sediul în localitatea Treznea, 
numărul 83, judeţul Sălaj, orga-
nizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice 
vacante: 1.consilier, clasa I, grad 
profesional superior -în cadrul 
Compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primă-
riei Comunei Treznea astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
11.06.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 15.06.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv superioare de 
lunga durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă, în ştiinţe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice: 9 ani de vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Treznea. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul institu-
ției: Localitatea Treznea, nr.83, 
persoană de contact: Blân-
daş-Igreț  Ioan,  secretarul 
comunei Treznea, telefon/fax: 
0260.650.044, e-mail: primarie_
treznea@samtv.ro

l Secţia de Stiinte istorice si 
Arheologie a Academiei Romane 
scoate la concurs un post de 
conducere Director institut de 
cercetare, o jumatate de norma, 
la Institutul de Istorie „A.D. 
Xenopol”. Conditii  pentru 
ocuparea postului: studii superi-
oare de lunga durata si titlul 
stiintific de doctor; experienta in 
activitatea de cercetare din 
profilul institutului de minimum 
10 ani; titlul de cercetator stiin-
tific gradul I, profesor universitar 
sau membru titular ori corespon-
dent al Academiei Romane; in 
mod excepţional pot candida si 
cercetatori stiintifici II sau confe-
rentiari universitari; competentă 
manageriala, decizionala si 
profesionala, probata prin experi-

enta anerioara si/sau prin atestat 
pentru management in cerceta-
re-dezvoltare. Actele necesare 
pentru dosarul de concurs sunt 
afisate pe site-ul institutiei si se 
depun la Registratura Academiei 
Romane din Calea Victoriei nr. 
125, sector 1, Bucuresti panna la 
data de 10 VI 2018 ore 15:00 
(termenul limita de depunere: 30 
de zile calendaristice de la data 
publicarii anuntului). Concursul 
constă in analiza si evaluarea 
dosarului candidatului, proba 
interviului si audierea candida-
tului cu privire la sustinerea 
proiectului managerial si se va 
desfasura la sediul Academiei 
Romane (Calea Victoriei nr. 125, 
sector 1, Bucuresti), in data de 21 
VI la ora de 10.00. Relatii supli-
mentare se pot obtine zilnic între 
o r e l e  1 0 - 1 4  l a  t e l e f o n : 
021.212.86.40 interior 125 sau la 
sediul Academiei  Romane 
camera 28, de la secretarul comi-
siei de  concurs dl. Cristian Bobi-
cescu.

l Inspectoratul General pentru 
Imigrări organizează, în baza 
prevederilor H.G. 286/2011 şi a 
Memorandumului cu tema Apro-
barea deblocării unor posturi 
vacante în Ministerul Afacerilor 
Interne pentru pregătirea şi exer-
citarea Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene: Concurs 
pentru încadrarea prin recrutare 
din sursă externă a patru posturi 
temporar vacante de personal 
contractual astfel: Consilier 
gradul II-IA în cadrul Inspecto-
r a t u l u i  G e n e r a l  p e n t r u 
Imigrări-Direcţia Management 
Serviciul Afaceri Europene şi 
Relaţii Internaţionale. Condiţii 
specifice:  Pregătire de bază : 
studii superioare de lungă durată 
cu diplomă de licenţă în dome-
niul fundamental ,, ştiinţe 
sociale”, ramura de ştiinţă ,, 
ştiinţe juridice” sau ştiinţe poli-
tice” sau ciclul I de studii univer-
sitare de licenţă în domeniul 
fundamental ,, ştiinţe sociale”, 
ramura de ştiinţă ,, ştiinţe juri-
dice” sau ştiinţe politice”; Pregă-
tire de specialitate: Limbi străine: 
să deţină certificate /adeverinţă /
atestat din care să rezulte/care să 
ateste/să certifice cunoaşterea 
limbii engleze (înţelegere, vorbire, 
scriere) nivel C1; Vechime în 
muncă:2 ani; Vechime în speciali-
tatea studiilor: 2 ani: Sunt decla-
rate apt medical şi apt psihologic. 
Posturile care fac obiectul 
prezentului anunţ urmează a fi 
ocupate pe o perioadă determi-
nată, până la 31 august 2018. 
Concursul va consta în 2 probe, 
respectiv proba scrisa(test grilă) 
ce se va desfăşura în data de 
14.06.2018, ora 10.00 si interviul 
ce se va desfăşura în data de 
19.06.2018, ora 10.Ambele probe 

vor avea loc la sediul Inspectora-
tului General pentru Imigrări din 
Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu 
Constantin, nr. 15 A, Sector 5. 
Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune la sediul 
Inspectoratului General pentru 
Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. 
Marinescu Constantin, nr. 15 A, 
Sector 5, Serviciul Resurse 
Umane şi în termen de cel mult 5 
zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului, în intervalul orar 
08.00 – 16.00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
021.410.75.13, interior 19032 - în 
zilele lucrătoare între orele 8.00-
16.00, persoană de contact subin-
spector de poliţie Bucicoiu 
Carmen.  
        
l Inspectoratul General pentru 
Imigrări organizează, în baza 
prevederilor H.G. 286/2011: 
concurs Pentru încadrarea prin 
recrutare din sursă externă a 
unui post vacant de personal 
contractual- muncitor calificat 
IV-I (instalator şi montator de 
ţevi) în cadrul Centrul Regional 
de Proceduri şi Cazare pentru 
Solicitanţii de Azil Bucureşti. 
Condiţii specifice: - să aibă cel 
puţin studii gimnaziale - sunt 
declarate apt medical şi apt 
psihologic. Pentru înscrierea la 
concurs nu este necesară vechime 
în  special i tatea studi i lor. 
Concursul va consta în 2 probe, 
respectiv proba practică ce se va 
desfăşura în data de 18.06.2018, 
ora 10.00  şi interviul ce se va 
desfăşura la data de 21.06.2018, 
ora 10.00. Ambele probe vor avea 
loc la sediul Inspectoratului 
General pentru Imigrări din 
Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu 
Constantin, nr. 15 A, Sector 5. 
Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune la sediul 
Inspectoratului General pentru 
Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. 
Marinescu Constantin, nr. 15 A, 
Sector 5, Serviciul Resurse 
Umane  în termen de cel mult 10 
zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului, în intervalul orar 
08.00 – 16.00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
021.410.75.13, interior 19032, în 
zilele lucrătoare între orele 8.00-
16.00, persoană de contact subin-
spector de poliţie Bucicoiu 
Carmen.    

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6, 
organizează concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi 
de:  • Referent de specialitate gr. 
III - Compartimentul Achizitii, 2 
posturi vacante (contractual) • 
Inginer IA Securitatea muncii, 
PSI, Protectie civila si situatii de 
urgenta – Compartimentul Secu-

ritatea muncii, PSI, Protectie 
civila si situatii de urgenta, 1 post 
vacant (contractual) conform HG 
nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 
şi Dispoziţia Primarului General 
al Municipiului Bucureşti nr. 
1736/2015. Concursul se va 
desfăşura astfel: Pentru postul de 
Referent de specialitate gr. III: - 
P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
06.06.2018, ora 9.00; - Proba 
interviu în data de 11.06.2018, 
ora 9.00. Pentru postul de Inginer 
IA Securitatea muncii, PSI, 
Protectie civila si situatii de 
urgenta: - Proba scrisă în data de 
06.06.2018, ora 11.00; - Proba 
interviu în data de 11.06.2018, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii generale: - cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; - cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; - 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate  corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; - îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/candidata) 
nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii speci-
fice: Pentru postul de Referent de 
specialitate gr. III: - Nivel de 
studii: diploma de licenta; - Curs 
expert achizitii publice; - Vechime 
în specialitate: minim 1 an. 
Pentru postul de Inginer IA 
Securitatea muncii, PSI, Protectie 
civila si situatii de urgenta:- Nivel 
de studii: diploma de licenta; - 
Vechime in specialitate: 6 ani si 6 
luni. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de: 25.05.2018, ora 
14.00, la sediul Spitalului Clinic 
de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
reşti, Str. Calea Giuleşti Nr.5, 
Sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti ,  telefon: 
021/303.50.50 – Biroul RUNOS. 
Manager, Dr. Moisa Ovidiu-
Marcel.
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l Primăria Comunei Ocnița, 
județul Dâmbovița, anunţă orga-
nizarea concursului de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: inspector, 
clasa I, grad profesional superior, 
din cadrul Aparatului de speciali-
tate al Primarului comunei 
Ocnița, după cum urmează: I.
Serviciul Contabilitate, Impozite 
și Taxe, Achiziții Publice, Execu-
tare Silită, Investiții, Resurse 
Umane: -Inspector, clasa I, grad 
profesional superior, 1 post. 
Condiţii generale: conform art.54 
din Legea 188/1999, republicată, 
modificată ș i  completată. 
Condiții specifice: a)pentru 
funcția de inspector, clasa I, grad 
profesional superior, din cadrul 
Serviciului Contabilitate, Impo-
zite și Taxe, Achizții Publice, 
Executare Silită, Investiții, 
Resurse Umane: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţelor 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 9 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, 
pentru ocuparea funcțiilor 
publice de execuție de grad profe-
sional superior. Dosarele de 
înscriere se vor depune începând 
cu data de 14.05.2018 -data-li-
mită 31.05.2018, inclusiv, la 
sediul Primăriei Comunei Ocnița, 
județul Dâmbovița. Data concur-
sului: -11 iunie 2018, ora 10.00 
-proba scrisă; -proba interviu se 
va stabi ulterior. Locul desfășu-
rării  concursului:  Sala de 
Consiliu Local al Comunei 
Ocnița, strada Principală, nr.212. 
Informaţ i i  sup l imentare : 
Compartiment Resurse Umane, 
telefon: 0245.680.208. Erată. La 
anunţul emis de Comuna Cris-
tești, privind organizarea concur-
sului pentru ocuparea funcţiei 

publice de execuţie de consilier, 
clasa I, grad profesional debu-
tant, post vacant în cadrul 
Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Cristești, 
Biroul administrație publică 
locală, juridic, stare civilă, autori-
tate tutelară, asistență socială, 
cadastru, registru agricol, resurse 
umane, arhivă, secretariat, 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, nr.388 din 
07.05.2018, la desfășurarea 
concursului, în loc de „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 va citi 
„Proba scrisă, care va avea loc în 
data de 07.06.2018, ora 10.00; 
interviul, care va avea loc în data 
de 12.06.2018, ora 10.00”.

l U.M. 02515 București, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea a două posturi vacante 
de personal civil contractual cu 
studii superioare de: expert gr. II 
-studii superioare în domeniul 
informatică/calculatoare și 
tehnologia informaţiei/ingineria 
sistemelor, matematică. Vechimea 
necesară în specialitatea studiilor 
absolvite: minim 3 ani și 6 luni. 
analist gr. II -studii superioare în 
domeniul informatică/calcula-
toare și tehnologia informaţiei/
ingineria sistemelor. Vechimea 
necesară în specialitatea studiilor 
absolvite: minim 6 luni. Data 
desfășurării și probele concur-
sului: -06.06.2018, ora 10.00 
-proba scrisă; -12.06.2018, ora 
10.00 -interviul. Data limită de 
depunere a dosarelor -25.05.2016, 
ora 14.00. Depunerea dosarelor 
se va face la sediul UM 02515 
București, str. Izvor, nr. 110, 
sector 5, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact: 
telefon: 021.4104040/, int. 1001-
164.

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

l Vând casă și teren, comuna 
Brăduleţ (Argeș). Detalii, tel. 
0784535335.

CITAȚII  
l Se citeaza Cladovan Dorica in 
calitate de prat la Judecatoria 
Arad, pentru data de 24.05.2018 
in dosar  2190/55/2018, avand ca 
obiect succesiune in proces cu 
reclamanta Ruzsicska Elena.

l Afrasinei  Gigel -  cu domici-
liul in Iasi, Bd.Tutora nr.7, bl.E3, 
Sc.D, Ap.3, jud.Iasi este citat in 
calitate de parat, in dosarul nr. 
19137/245/2017, (curator special 
desemnat fi ind Av. Balan 
Cornelia- Maria) avand ca obiect 
pretentii, in data de 31.05.2018, 
ora 08:30, la Judecatoria Iasi, cu 
sediul in str.Anastasie Panu nr.25, 
Iasi, Sectia Civila, camera Sala 4, 
complet c15, reclamanta fiind 
Societatea Salubris S.A. Iasi, cu 
sediul in Iasi, Sos.Nationala 
nr.43, jud.Iasi.

l Numitii: Bilcz Maria, Bilcz 
Dumitru, Stern Szura, Dunka 
Simion, Vizel Aronne, sunt citati 
la Judecatoria Dragomiresti in 
proces cu Florea Florin Ioan, in 
data de 30.05.2018, in dosar nr: 
705/224/2017, avand ca obiect 
uzucapiune.

l Numitii: Szima Iuon, Grad 
Dumitru, Szima Stefan, Ples 
Maria, Ples Doka, Ples Iuoan, 
Ples Anucza, sunt citati la Jude-
catoria Dragomiresti in proces cu 
Mogogea Ion si Mogogea Doina, 
in data de 30.05.2018, in dosar 
nr: 720/224/2017, avand ca obiect 
uzucapiune.

l Numitul: Adalbert Solcz este 
citat la Judecatoria Dragomiresti 
in proces cu Sas Simion, in data 
de 30.05.2018, in dosar nr: 
554/224/2017, avand ca obiect 
uzucapiune.

l Numitii: Iuszko Nasztaka, 
Dunka Dumitru, Chindris Vasile, 
Chindris Ioan, Chindris Ioana, 
sunt citati la Judecatoria Drago-
miresti in proces cu Toma Mari-
cuta, in data de 22.05.2018, in 
dosar nr: 710/224/2017, avand ca 
obiect uzucapiune.

l Numitul: Vlad Togyer I. Ilie 
este citat la Judecatoria Drago-
miresti in proces cu Deac Ioan 
Grigore, in data de 30.05.2018, in 
dosar nr: 706/224/2017, avand ca 

obiect uzucapiune.

l Numitul Florea Gabriel cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Com. Gorgota, sat Gorgota, nr. 
177, jud. Prahova este chemat in 
data de 06.06.2018 Ora 8.30 la 
Judecatoria Ploiesti, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Valeni, nr. 44, jud. 
Prahova Sectia Civila in calitate 
d e  p a r a t  i n  d o s a r u l  n r. 
22625/281/2017, pentru cauza 
avand ca obiect actiune in consta-
tare, reclamant fiind Dragoiu 
Octavian.

l Subsemnatul Antoce Milică, în 
calitate de reclamant chem în 
instanță –Judecătoria Iași, 
C12M, 8.30, în data de 23.05.2018 
pe Antoce (Rebeca) Lidia Elena 
î n  c a u z a  d e  d i v o r ț  n r. 
25774/245/2016.

l Numitul Voicu Emilian Dorel, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
municipiul Buzau, Calea Doro-
banti numarul 1, bloc 31 D, etaj 
2, apartament 10, judetul Buzau, 
este citat la Judecatoria Sectorul 
2 Bucuresti in data de 29.05.2018, 
ora 13, sala 123, complet 29S, in 
calitate de parat in dosarul civil 
numarul 2933/300/2018, avand 
ca obiect majorare pensie intreti-
nere, in contradictoriu cu recla-
manta Voicu Tiara.

DIVERSE  
l O.M.V Petrom S.A anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: 
“Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducta 
de amestec sonda 697 Oprise-
nesti”, propus a fi amplasat in 
jud. Braila, extravilan UAT 
Ianca. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la  sediul  Agentiei  pentru 
Protectia Mediului Braila – mun. 
Braila, Bd. Independentei, nr. 14, 
Bl.B5 si la sediul titularului din 
municipiul Bucuresti, sector 1, 
strada Coralilor, nr. 22, in zilele 
lucratoare, intre orele 9.00-13.00. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Braila.

l Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneza sa solicite de 
la Administratia Bazinala de Apa 
Prut - Barlad, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “Lucrari de amena-
jare platforma, drum acces si 
foraj sonda H8 Independenta” 
propus a fi amplasat in locali-
tatea Branistea, extravilan, 
Judetul Galati. Aceasta investitie 
este noua. Ca rezultat al proce-

sului de productie nu vor rezulta 
ape uzate. Aceasta solicitare de 
aviz este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se 
pot adresa solicitantului sau la 
EXPERT SERV SRL, cu sediul 
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233. 

l Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneza sa solicite de 
la Administratia Bazinala de Apa 
Prut - Barlad, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “Lucrari de amena-
jare platforma, drum acces si 
foraj sonda H11 Independenta” 
propus a fi amplasat in locali-
tatea Schela, extravilan, Judetul 
Galati. Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se 
pot adresa solicitantului sau la 
EXPERT SERV SRL, cu sediul 
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, 
str. Ferdinand nr. 34, adminis-
trator judiciar al SC Total Distri-
bution Group Valcea SRL, 
notifică deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva 
debitoarei SC Total Distribution 
Group Valcea SRL, Cod de iden-
tificare fiscală 6624968, număr de 
ordine în registrul comerţului: 
J38/1646/1994 cu sediul social în 
Rm. Valcea, str. Timis, nr. 6, jud. 
Vâlcea ,  pr in  sent inta  nr. 
739/19.04.2018 pronunţată in 
dosarul nr. 1011/90/2018 de 
Tribunalul Vâlcea. Termene: 
31.05.2018 termenul pentru înre-
gistrarea cererilor de admitere a 
creanţelor; 07.06.2018 termenul 
de verificare a creanţelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creanţe; 
14.06.2018 termenul pentru  
afisarea tabelului definitiv de 
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creanţe. Informatii suplimentare 
la tel. 0350414880, 0743050727, 
0742307351.

l Informare. Această informare 
este efectuată de Primăria 
Comunei Slatina-Timiş, cu sediul 
social în localitatea Slati-
na-Timiş, str.Principală, nr.32, 
jud.Caraş-Severin, ce intențio-
nează să solicite de la Adminis-
trația Bazinală de Apă Banat 
Timişoara aviz de gospodărire a 
apelor pentru proiectul „Modifi-
carea soluţiei de captare a apei, 
transport şi tratare în cadrul 
proiectului „Sistem de alimentare 
cu apă şi staţie de tratare a apei 
în satul Ilova, comuna Slati-
na-Timiş”, judeţul Caraş-Se-
verin”, amplasamentul fiind 
localizat în comuna Slati-
na-Timiş, sat Ilova, jud.Caraş-Se-
verin. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa menționată. Persoanele 
care doresc să transmită obser-
vații, sugestii şi recomandări se 
pot adresa solicitantului la 
adresa: localitatea Slatina-Timiş, 
str.  Principală, nr.32, jud.
Caraş-Severin, tel.0255.260.844, 
după data de 11.05.2018.

l Proces Verbal  al Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor SC SAMCO SA NR. 53 / 
27.04.2018 –Extras- Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor a avut loc în data de 
27.04.2018, ora 12.00, la sediul 
societăţii din Bucureşti, str. Preci-
ziei, nr 13E, sector 6. În baza 
celor aprobate Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
emite următoarea hotărâre: Se 
aprobă înstrăinarea unei supra-
feţe de 4825 mp teren şi a unei 
magazii în suprafata de 1747 mp. 
Se aprobă numirea domnului 
Constantin Gheorghe ca expert 
evaluator ANEVAR pentru 
evaluarea terenului şi a magaziei. 
Se supune la vot ordinea de zi şi 
se votează cu un numar de 2 255 
957 reprezentand 83,77% din 
numărul total de voturi şi 0.75% 
împotrivă.     
   
l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, anunta prin 
prezenta, numirea acesteia in 
calitate de  lichidator judiciar  a 
debitoarei Top Clima Instal SRL 
cu sediul in Bucureşti Sectorul 6, 
Str. Piscul Crăsani, Nr. 16, Bloc 
P43, Scara 2, Etaj P, Ap. 11, CUI  
25725209, J40/7438/2009, cu 

indeplinirea atributiilor preva-
zute de legea 85/2014, conform  
incheierii de sedinta  din data de 
07.05.2018 pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII- a 
Civila in dosar nr. 36836/3/2014, 
prin care s-a dipus înlocuirea 
lichidatorului judiciar DM Insolv 
Consult IPURL cu lichidatorul 
judiciar  Evrika Insolvency 
IPURL.  

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
SC Industria Iutei SA cu sediul 
în Bucureşti, str.Veseliei, nr.10, 
sector 5 convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor în data 11.06.2018 ,ora 
13,00 la S.C. Electromagnetica 
S.A., Calea Rahovei, nr.266- 
268C, Sector 5, Bucuresti. In 
cazul în care adunarea nu este 
statutară, a doua convocare este 
pentru data de  12.06.2018, ora 
13,00 la S.C. Electromagnetica 
S.A,Calea Rahovei, nr. 266- 
268C, Sector 5, Bucureşti. 
Ordinea de zi este următoarea: 1. 
Revocarea Consiliului de Admi-
nistraţie actual format din 5 
membri, întrucât activitatea 
societăţii s-a redus considerabil. 
2. Modificarea art. 16 din Actul 
Constitutiv in sensul reducerii 
numarului de membri de la 5 la 3 
si  alegerea unui nou Consiliu de 
Administraţie format din 3 
membri pentru o perioadă de 4 
ani. Consiliul de Administraţie 
actual al S.C. Industria Iutei SA 
aşteaptă ca propunerile de candi-
daţi pentru noul Consiliu de 
Administraţie sa fie depuse la 
secretariatul societătii pâna la 
data de 07.06.2018. 3. Stabilirea 
remuneraţiei membrilor consi-
liului de administraţie.

l În conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 administratorul 
Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. 
convoacă Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 12.06.2018 orele 10.00 la 
sediul societăţii din Bucureşti, 
Şoseaua Bucureşti– Ploieşti km.8 
sector 1 pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 4.06.2018 
(data de referinţă), cu urmă-
toarea Ordine de zi: 1. Aprobarea 
repartizării sumei de 367.156,13 
lei din profitul net total nerepar-
tizat şi rămas la dispoziția acțio-
narilor pentru anul 2017; 2. 
Fixarea dividendului brut la 
valoarea de 0,11 lei/ acţiune. 3. 
Fixarea datei de început pentru 
plata dividendeor la data de 
13.07.2018. 4. Mandatarea admi-
nistratorului unic al societăţii să 
stabilească modalităţile şi proce-
durile de plată a dividendelor şi 
aprobarea procedurii de plată a 
dividendelor. 5. Aprobarea datei 
de 29.06.2018 ca fiind data de 
înregistrare (data care serveşte la 
identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng hotărârile 
AGA conform art.86 al.1 din 
Legea nr. 24/2017) şi aprobarea 
ex–date la data de 28.06.2018 
(data anterioară datei de înregis-
trare cu un ciclu de decontare 
minus o zi lucrătoare de la care 
instrumentele financiare obiect al 
HAGA se tranzacţionează fără 
drepturile care derivă din respec-
tiva hotărâre conform art.129 
indice 2 al.1 din Regulamentul 
1/2006). În cazul în care la prima 
convocare nu se întruneşte 
prezenta corespunzătoare 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se convoacă pentru 
data de 13.06.2018 ora 10 la 
aceeaşi adresă. Documente 
aferente AGA:  Convocatorul 
materialele supuse dezbaterii 
precum şi proiectul hotărârii 
AGA vor putea fi consultate înce-
pând cu data de 11.05.2018 la 
sediul societăţii. Propuneri ale 
acţionarilor cu privire la AGA: 
Unul sau mai mulţi acţionari 
care deţin individual  sau 

împreună cel puţin 5% din capi-
talul social, au dreptul de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi, 
însoţite de o justificare, şi de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele propuse a fi 
incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale (propuneri care 
vor fi formulate în scris şi trans-
mise la sediul societăţii începând 
cu data de 26.05.2018 (art.92 al.5 
din Legea 24/2017). Ordinea de zi 
revizuită, va fi publicată până la 
data de 31.05.2018, în conformi-
tate cu prevederile legale în 
vigoare. Propunerile acţionarilor 
şi documentele ce atestă îndepli-
nirea condiţiilor pentru exerci-
tarea acestor drepturi vor fi 
transmise:  -prin document 
olograf, în original prin poşta sau 
servicii de curierat la Aviatia 
Utilitara Bucuresti S.A. Bucu-
reşti Şoseaua Bucureşti– Ploieşti, 
km.8, sector 1. -prin document 
semnat cu semnătură electronică 
extinsă, conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura elec-
tronică– prin e-mail la adresa 
aviatiautilitara@yahoo.com. 
Întrebări referitoare la AGA: 
Acţionarii societăţii pot adresa 
întrebări în scris privind punctele 
de pe ordinea de zi până cel 
târziu în data de 8.06.2018. Parti-
ciparea la AGA: Data de refe-
rinţă este 4.06.2018. Numai 
acţionarii înscrişi la aceasta dată 
în Registrul Acţionarilor ţinut de 
Depozitarul Central vor putea 
participa şi vota în cadrul 
adunării generale. Acţionarii pot 
participa la adunările generale 
direct sau pot fi reprezentaţi de 
către alte persoane în condiţiile 
legii sau pot vota prin corespon-
denţă. 1) Documentele necesare 
pentru participarea la AGA a 
acţionarilor persoane fizice sunt: 
-dacă acţionarul se prezintă 
personal– actul de identitate; 
-dacă acţionarul este reprezentat 

de altă persoană procura speciala 
şi actul de identitate al reprezen-
tantului; acţionarul poate acordă 
o împuternicire valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani 
permiţând reprezentantului său a 
vota în toate aspectele aflate în 
dezbatere inclusiv în ceea ce 
priveşte acte de dispoziţie, cu 
condiţia, ca împuternicirea să fie 
acordată de către acţionar, în 
calitate de client, unui interme-
diar definit conform prevederilor 
art.2 alin.(1) pct. 20 din Legea 
24/2017 sau unui avocat. 2) 
Documentele necesare pentru 
participarea la AGA a acţiona-
rilor persoane juridice sunt: 
-reprezentantul legal– pe baza 
unui certificat constatator 
eliberat de Registrul Comerţului 
sau persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare; 
Începând cu data de 11.05.2018, 
formularele de procuri speciale, 
respectiv cele pentru exercitarea 
dreptului de vot prin corespon-
denţă se pot obţine de la sediul 
Aviatia Utilitara Bucuresti SA. 
Împuternicirile, înainte de prima 
lor utilizare se depun la societate 
cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală în copie legalizată, fiind 
reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal al adunării gene-
rale. Împuternicirea specială 
poate fi  acordată oricărei 
persoane pentru reprezentare 
într-o singură adunare generală şi 
conţine instrucţiuni specifice de 
vot din partea acţionarului, cu 
precizarea clară a opţiunii de vot 
pentru fiecare punct înscris pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
În situaţia discutării în cadrul 
adunării generale a acţionarilor, 
în conformitate cu prevederile 
legale, a unor puncte neincluse pe 
ordinea de zi publicată, împuter-
nicitul poate vota pe marginea 
acestora conform interesului 
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acţionarului reprezentat. Acţio-
narii înregistraţi la data de refe-
rinţă, au posibilitatea de a vota 
prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor prin utilizarea formularului 
de vot pus la dispoziţia lor la 
sediul Aviatia Utilitara Bucuresti 
SA. Formularul de vot prin cores-
pondenţă cu legalizare de semnă-
tură de către un notar public şi 
însoţit de copia actului de identi-
tate (acţionarii persoane fizice) 
sau a certificatului de înregistrare 
al acţionarului (acţionarii 
persoane juridice) vor fi trans-
mise în original la sediul socie-
tăţii până cel târziu la data de 
12.06.2018, ora 9:00.) Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul societăţii sau la telefon 
021.230.2258, între orele 9,00–
15,00.

l Convocator: Având în vedere 
adresa nr. 1298/27.04.2018 prin 
care acționarii Societatea de 
Investiții Financiare Banat– 
Crişana SA ce deține acțiuni în 
procent de 4.76% din totalul 
acțiunilor SILVAROM SA, 
domnul Tusosă Ovidiu Remand 
ce deține acțiuni în procent de 
3.902% din totalul acțiunilor 
SILVAROM SA şi doamna 
Anghel Marioara ce deține 
acțiuni în procent de 0,00182% 
din totalul acțiunilor SILVAROM 
SA, întrunind în total un procent 
de 8,664% din totalul acțiunilor 
societății, au solicitat convocarea 
Adunării Generale a societății 
SILVAROM SA. Având în vedere 
obligația Consiliului de Adminis-
trație SILVAROM SA prevăzută 
de art. 16 alin 12 din Actul Conti-
tutiv al Societății SILVAROM 
SA, Consiliul de Administraţie al 
Societății SILVAROM S.A., cu 
sediul în Bucureşti, Intrarea 
Rocilor, Nr.12/16, sector 6, înre-
gistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/239/1991,Cod fiscal 
RO 433926, în conformitate cu 
art.117 din Legea 31/1990, modi-
ficată şi completată prin Legea 
441/2006 şi art.13 din  Actul 
Constitutiv, convoacă prin Preşe-
dintele Consiliului de Adminis-
traţie, ing. Ştefan Bârle: I. 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
11.06.2018, ora  10, la sediul 
societăţii din Intrarea Rocilor, 
nr.12-16, sector 6, Bucureşti, cu 

următoarea ordine de zi: 1. 
Completarea Consiliului de 
Administraţie cu un membru 
executiv şi un membru neexe-
cutiv în persoana: •Domnului 
Coțofană Ionuț Decebal, cetă-
țean român, domiciliat în Bucu-
reşti, B-dul Metalurgiei nr. 132, 
sector 4; •Doamnei Molea Oana 
Georgiana, cetățean român, 
domiciliată în Bucureşti, Str. 
Prelungirea Ghencea nr. 100 
sector 6. Acţionarii pot depune la 
sediul societăţii candidaturile 
pentru funcţiile vacante în 
termenul prevăzut de Actul 
Constitutiv. 2. Stabilirea duratei 
mandatului şi fixarea remunera-
ției administratorilor aleşi pentru 
locurile vacante din cadrul 
Consiliului de Administrație. 3. 
Mandatarea d-nei Ilie Aurelia să 
efectueze demersurile  pentru 
publicarea hotărârilor în Moni-
torul Oficial, depunerea docu-
m e n t e l o r  ş i  e f e c t u a r e a 
înregistrărilor necesare la Oficiul 
Registrului Comerțului şi Moni-
torul Oficial, dacă este cazul. II. 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 11.06.2018, ora 11, la sediul 
societăţii din Intrarea Rocilor, 
nr.12-16, sector 6, Bucureşti, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Împuternicirea Consiliului de 
Administrație pentru exercitarea 
competențelor şi atribuțiilor 
prevăzute de Capitolul IV, alin 4, 
lit. m din Actul constituiv al 
Societății. 2. Mandatarea d-nei 
Ilie Aurelia care sa  efectueze 
demersurile pentru publicarea 
hotărârilor în Monitorul Oficial, 
depunerea documentelor şi efec-
tuarea înregistrărilor necesare la 
Oficiul Registrului Comerțului şi 
Monitorul Oficial, dacă este 
cazul. Materialele ce vor fi 
prezentate în cadrul ambelor 
Adunări Generale ale Acţiona-
rilor pot fi consultate la sediul 
societăţii. Acţionarii înscrişi în 
Registrul acţionarilor până la 
09.06.2018 pot participa la cele 
două şedințe ale Adunării Gene-
rale a Acţionarilor convocate prin 
prezentul convocator personal 
sau prin procură specială dată 
altor acţionari care să-i repre-
zinte. Formularele de ,,Procură 
specială,, se pot obţine de la 
Secretariatul Consiliului de 
Administratie  al societăţii, înce-
pând cu data de  11.05.2018  şi 

vor fi  depuse la secretariatul 
Adunării Generale a Acţionarilor 
cel târziu cu 48 de ore înainte de 
data ţinerii A.G.A. Atât în cazul 
Adunării Generale Ordinare cât 
şi în cazul Adunării Generale 
Extraordinare, în cazul neîntru-
nirii cvorumului pentru prima 
convocare, a doua convocare va 
avea loc pe data de  12.06.2018  
în acelaşi loc şi aceleaşi ore, fără 
altă modalitate de notificare a 
acţionarilor. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie, Ing. 
Ştefan Bârle.

LICITAȚII  
l Biroul Executorilor Judecăto-
rești Deacu și Asociații anunță 
licitația publică cu termen în data 
de 14.05.2018 la ora 12:00 la 
sediul profesional al biroului în 
Constanța, str.Traian, nr.39, et.1 
pentru bunurile mobile constând 
în cantitatea de 673,077 mts srot 
de porumb, pornind de la prețul 
de 296.154 Lei (valoarea nu 
include TVA). Licitația se va ține 
în condițiile Codului de Proce-
dură Civilă.

l Administratorul Special al SC 
Comat Filaret SA cu sediul în 
București, Str. Doina nr. 17, 
Sector 5 în conformitate cu 
Planul de Reorganizare al socie-
tății aprobat prin sentința civilă 
5523/11.10.2017 în cadrul dosa-
rului 36810/3/2013 aflat pe rolul 
TB Secția a VII a Civilă, organi-
zează licitaţie publică pentru 
vânzarea activelor (teren în 
suprafața de 12.672 mp şi clădiri) 
situat în București, Str. Doina nr. 
17, Sector 5 în data 17.05.2018 
ora 10:00 la sediul societăţii. 
Prețul de pornire a licitaţiei este 
de 20.525.388 lei. În caz ca 
imobilul nu se vinde la acest 
termen se vor organiza licitaţii 
succesive în datele de 31.05.2018, 
1 4 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  2 8 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
0 5 . 0 7 . 2 0 1 8 ,  1 9 . 0 7 . 2 0 1 8 , 
0 9 . 0 8 . 2 0 1 8 ,  2 3 . 0 8 . 2 0 1 8 , 
0 6 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
04.10.2018, la aceeaşi ora şi loc. 
Relații suplimentare la secretari-
a t u l  s o c i e t ă ț i i  ş i  l a  t e l : 
0722.374.646.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str.Bld.Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.3, jud. Olt, organizează, 

în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al 
Mun.Slatina nr. 62/30.03.2017, la 
data de 14.05.2018, ora 12.00, 
licitaţie publică pentru închiri-
erea spaţiului destinat comerţ 
alimentaţie publică din incinta 
Clubului Nautic şi de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foişor 
din lemn în suprafaţă construită 
la sol de 27,35mp, iar suprafaţa 
utilă de 23,65mp. Procurarea 
documentaţiei pentru partici-
parea la licitaţie se face de la 
Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun. Slatina, 
str. Bld. Sf. Constantin Brânco-
veanu, nr.3, jud.Olt, persoană de 
contact: Cirstea Lidia, telefon/
fax: 0349.881.148, e-mail: csmsla-
tina@yahoo.com. Depunerea 
ofertelor se face la sediul 
Clubului Sportiv Municipal 
S la t ina  până  la  da ta  de 
14.05.2018, ora 09.00.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică la valoarea de 
evaluare redusa cu 50% mijloace 
fixe (2 cabine de vopsit, testere, 
sist regl geometrie roti, eleva-
toare, mobilier). Valorile de 
vanzare vor fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judi-
ciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în data de 16.05.2018, 
ora 14:30 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 
2 3 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  3 0 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
06.06.2018, respectiv 13.06.2018 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Primăria oraşului Pătârlagele, 
cu sediul în oraşul Pătârlagele, 
judeţul  Buzău,  cod fiscal 
4055866, telefon 0238/550001,e-
mail: primaria.patarlagele@
yahoo.com, organizează în data 
de 05.06.2018, licitaţie deschisă 
pentru închirierea imobilului în 
suprafaţă de 12 m.p. situat în 
oraşul Pătârlagele, str.  N. 
Bălcescu, nr. 81A. Date și infor-
maţii suplimentare puteţi obţine 
la nr. de telefon 0238/550.001 sau 

la sediul primăriei, Serviciul de 
Urbanism şi Achiziţii Publice.

l Primaria orasului Cernavoda, 
str.Ovidiu nr.11, jud. Constanta, 
t e l e f o n / f a x  0 2 4 1 4 8 7 1 2 1 , 
0241239578, primaria@cerna-
voda.ro, organizeaza in data de 
30.05.2018, ora 1000, licitatie 
publica pentru  vânzarea terenu-
rilor: - teren în str.Nicolae Titu-
lescu, bl.M1, sc.A, in continuarea 
ap.1, în suprafaţă de  5 mp, - 
teren în str. Medgidiei, Zona 
Faleza Sud, Lot4, în suprafaţă de  
2570 mp. Persoanele interesate 
pot solicita caietul de sarcini, de 
la Compartimentul Cadastru din 
cadrul Primariei, incepand cu 
data de 14.05.2018. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor 
este 25.05.2018. Data pentru 
depunerea ofertelor, la Centrul 
de Informare pentru Cetateni din 
cadrul  Primarie i ,  este  de 
29.05.2018, ora 1500. Plicurile cu 
oferte se vor deschide in data de 
30.05.2018, ora 1000 , in sala 10 
din cadrul Primariei Cernavoda. 
Persoana de contact – Cioară 
Mirela.

l Anunț licitație. Dosar execu-
tare silită nr. 16 / 2011. Primăria 
Cosmeşti, Județul Galați organi-
zează la sediul acesteia în data de 
29.05.2018 licitație privind valori-
ficarea unor bunuri sechestrate 
,,proprietate imobiliară, teren 
intravilan şi construcții” aparți-
nând  S.C. Romproperties S.R.L. 
Bucureşti şi anume: hală – 243,15 
mp, hală gater şi  fasonat 
cherestea – 444 mp, hală prelu-
crări – 162 mp, uscător – 80 mp, 
vestiar – 54 mp, birou – 15 mp. 
Documentaț ia  ce  conț ine 
raportul de evaluare se poate 
obține de la sediul Primăriei 
Cosmeşti sau poate fi transmisă 
prin mijloace electronice în urma 
unei solicitări din partea celor 
interesați. Procedura de licitație 
se va desfaşura conform Ordi-
nului nr. 3293 din 27.12.2016 
pentru aprobarea Procedurii 
privind evaluarea şi valorificarea 
bunurilor sechestrate, emis de 
catre M.D.R.A.P. Informații 
suplimentare 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 Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
SCR Best  Construct  SRL 
desemnat prin hotărârea din data 
de 27.09.2016, pronuntata in 
dosar nr. 32668/3/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti - 
Sectia a VII a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare prin licitatie 
publica a bunului mobil aflat in 
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proprietatea SCR Best Construct 
SRL, constand in autoturism 
Chevrolet Kalos, an fabricatie 
2005, combustibil Benzină, capa-
citate cilindrica 1399 cm3, putere 
69 kw, culoare ROȘU, 68172 
kilometri, stare tehnica bună, in 
valoare totala de 765 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
mobil apartinand societatii falite 
se va organiza in data de 
18.05.2018 ora 14.00, prin lici-
tatie publica. In cazul in care 
bunului nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se 
vor organiza alte 9 (noua) licitatii 
saptamanale, în datele de 
2 5 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
1 5 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
2 9 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 7 . 2 0 1 8 , 
13.07.2018,  20.07.2018 ș i 
27.07.2018, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona la sediul lichidatorului 
judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Vehicule aflate pe domeniul 
public sau privat al Sectorului 5 
ce prezintă indicii pentru a fi 
încadrate  în categoria vehicu-
lelor fără stăpân: - autovehicul 
marca Volkswagen, culoare 
ROȘU, fara număr de înmatri-
culare, identificat în Aleea 
Imașului, nr. 8, Sector 5; - auto-
vehicul marca DACIA, culoare 
GALBEN (colantat) ,  fără 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în Aleea Imașului, nr. 8, 
sector 5; - autovehicul marca 
D a e w o o  M a t i z ,  c u l o a r e 
ARGINTIU, fără număr de 
înmatriculare, identificat în 
Aleea Imașului, nr. 8, sector 5; - 
autovehicul marca Fiat, culoare 
ALBASTRU, fără număr de 
înmatriculare, identificat în 
strada Teliţa, nr. 21, sector 5; - 
autovehicul marca Daewoo Tico, 
culoare ALB, fără număr de 
înmatriculare, identificat în 
strada Teliţa, nr. 21, sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, 
culoare GALBEN ( colantat),  

fără număr de înmatriculare, 
identificat în Aleea Imașului, nr. 
8, sector 5;  - autovehicul marca 
Volksvagen Transporter, culoare 
ALB, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Progre-
s u l u i ,  n r.  5 3 ,  s e c t o r  5 ; 
 - autovehicul marca marca 
Dacia Brek, culoare ALB, fără 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Venus, nr. 32, 
sector 5; - autovehicul marca 
Opel, culoare NEGRU, număr 
de înmatriculare P 7872 AK, 
identificat în strada Târgu Ogna, 
nr. 13, sector 5; - vehicul marca 
F i a t ,  c u l o a r e  G A L B E N 
(colantat), fără număr de înma-
triculare, identificat în strada 
Spătaru Preda, nr. 21, sector 5; - 
vehicul marca Alfa Romeo, 
culoare NEGRU, număr de 
înmatriculare P 9252 PM, identi-
ficat în strada Lacul Bucura, nr. 
58-60, sector 5; - vehicul marca 
Opel Vectra, culoare ALB, fără 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Mișcă Petre, nr. 9, 
sector 5; - vehicul marca Fiat, 
culoare ALB, fără număr de 
înmatriculare, identificat în 
strada Panterei, nr. 1, sector 5; - 
vehicul marca Volkswagen 
Passat, culoare ROȘU,  număr 
de înmatriculare P 7268 BP, 
identificat în strada Lacul 
Bucura, nr. 58-60, sector 5.

l Vehicule aflate pe domeniul 
public sau privat al Sectorului 5 
ce prezintă indicii pentru a fi 
încadrate  în categoria vehicu-
lelor fără stăpân: - vehicul 
m a r c a  S e a t ,  c u l o a r e 
ALBASTRU,  număr de înma-
triculare B 0123 10, identificat în 
strada  Erie Eroul (spatele 
blocului C),  Sector 5; - vehicul 
marca BMW, culoare NEGRU,  
număr de înmatriculare P 6079 
PH, identificat în strada Tunsu 
Petre (spatele blocului C) , 
Sector 5; - vehicul marca Dacia, 
culoare ALB, fără  număr de 
înmatriculare, identificat în 
strada Federic Joliot Curie, nr. 
27 , Sector 5; - vehicul marca 
Volkswagen, culoare ALB,  
număr de înmatriculare X 739 
WNO, identificat în strada 
Doctor Grigore Romniceanu, nr. 
16 , Sector 5; - vehicul marca 
Dacia, culoare ALBASTRU,  
fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Doctor 
Grigore Romniceanu, nr. 22 , 
Sector 5;  -  vehicul marca 
Chrysler, culoare ARGINTIU,  
număr de înmatriculare TX 
1384 XK, identificat în Șoseaua 
Sălaj, nr. 138 (spatele blocului 
48) , Sector 5; - vehicul marca 
Dacia, culoare GALBEN, fără 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Prelungirea 
Ferentari, nr. 6, Sector 5; - 
vehicul marca Dacia, culoare 

ROȘU, fără număr de înmatri-
culare, identificat în strada  
Prelungirea Ferentari, nr. 6, 
Sector 5; - vehicul marca Dacia, 
culoare GALBEN (colantat 
taxi), fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Prelun-
girea Ferentari, nr. 6, Sector 5; 
- autotren (remorcă), culoare 
ROȘU, fără număr de înmatri-
culare, identificat în strada 
Pucheni, nr. 68, Sector 5; - 
vehicul marca Nissan Primera, 
culoare VIȘINIU,  număr de 
înmatriculare CC 6550 CA, 
identificat în  Calea Ferentari, 
nr. 72, Sector 5; - autovehicul 
marca Dacia, culoare  VERDE, 
fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Teliţa, nr. 4, 
sector 5;  -  vehicul  marca 
Volkswagen, culoare GRI/
VERDE,  fără număr de înma-
triculare, identificat în strada 
Novaci, nr. 8 , Sector 5; - vehicul 
marca  Mercedes ,  culoare 
NEGRU, fără număr de înma-
triculare, identificat în strada 
Vasile Topliceanu, nr. 16 , Sector 
5; - vehicul marca Iveco, culoare 
ALB, fără număr de înmatricu-
lare,  identificat în strada 
Pucheni, nr. 1 , Sector 5; - vehicul 
marca Dacia, culoare ALB, fără 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada  Valdemar Lăscă-
rescu, nr. 43, Sector 5; - vehicul 
marca Volkswagen, culoare 
NEGRU, număr de înmatricu-
lare P 3828 PK, identificat în 
strada Aleea Vicina, nr. 3 , Sector 
5; - vehicul marca Audi, culoare 
NEGRU,  număr de înmatricu-
lare CC 2657 PB, identificat în 
strada Vicina, nr. 8 , Sector 5; - 
vehicul marca Dacia, culoare 
GALBEN, fără număr de înma-
triculare, identificat în strada 
Bărdașului, nr. 30, Sector 5; - 
vehicul marca Iveco, culoare 
ALB, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Bărda-
șului, intersecţie cu strada 
Gemănata, Sector 5; - vehicul 
marca Iveco, culoare ALB, 
număr de înmatriculare B 8867 
PK, identificat în strada Bărda-
șului, nr. 13 Sector 5; - vehicul 
marca Dacia, culoare ALB, fără 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada  Vasile Topliceanu, 
nr. 11, Sector 5; - vehicul marca 
Dacia, culoare GRI, fără număr 
de înmatriculare, identificat în 
strada  Vasile Topliceanu, nr. 11, 
Sector 5; - vehicul marca Dacia, 
culoare GALBEN, fără număr 
de înmatriculare, identificat în 
strada  Vasile Topliceanu, nr. 14, 
Sector 5; - vehicul marca Opel, 
culoare VIȘINIU, fără număr de 
înmatriculare, identificat în 
strada  Vasile Topliceanu, nr. 14, 
Sector 5; - vehicul marca Nissan, 
culoare GRI, număr de înmatri-
culare B 5231 AP, identificat în 
strada  Mihail Kogălniceanu, nr. 

7, Sector 5; - vehicul marca 
Dacia, culoare GRI, fără număr 
de înmatriculare, identificat în 
strada  Vasile Topliceanu, nr. 11, 
Sector 5;  -  vehicul marca 
Mercedes, culoare GRI, fără 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada  Vistierilor, nr. 8, 
Sector 5;  -  vehicul marca 
Mercedes, culoare VIȘINIU, 
număr de înmatriculare P 5351 
BT, identificat în strada  Vistie-
rilor, nr. 8, Sector 5; - vehicul 
marca Mercedes, culoare GRI, 
fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada  Vistierilor, 
nr. 8, Sector 5; - vehicul marca 
Mercedes, culoare NEGRU, fără 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada  Vistierilor, nr. 13, 
Sector 5;  -  vehicul marca 
Mercedes, culoare GRI, fără 
număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada  Vistierilor, nr. 8, 
Sector 5;

l ROMÂNIA; JUDEȚUL 
BRĂILA; COMUNA CHIS-
CANI, Strada Principală nr. 224, 
telefon/fax 0239.664.011; e-mail- 
primariachiscani@yahoo.com; 
www.primariachiscani.ro. Nr. 
5088/09.05.2018.  ANUNŢ. 
Primăria Comunei Chiscani cu 
sediul cu sediul în comuna Chis-
cani, Str.Principală, nr.224, 
județul Brăila, cod identificare 
f i s c a l ă  4 3 4 2 6 6 9 ,  t e l e f o n 
0239/664011 organizează în data 
de 25.05.2018, licitație publică cu 
strigare în sistem competitiv, 
având ca obiect constituirii drep-
tului de superficie, pe o perioadă 
de 49 ani, a unor  terenuri ce 
aparține domeniului privat al 
comunei Chiscani,situate în 
Stațiunea Lacu Sărat, comuna 
Chiscani, Str. Aleea Centrală 
,nr.2, T-68, parcela 373/3,  în sala 
de ședințe a Consiliului local al 
Comunei Chiscani, după cum 
urmează: LOTUL 1- numar 
cadastral 75610 -3647 m.p.; 
LOTUL 2- numar cadastral 
75611 -6475 m.p. La procedura 
licitației pot participa ofertanți 
persoane fizice/juridice române 
sau străine .Pentru ofertanții 
persoane fizice străine documen-
tele se prezintă în limba română, 
fiind acceptate doar traduceri 
legalizate ale documentelor 
întocmite într-o limbă străină. 
Documentele obligatorii de 
participare la licitație se vor 
depune într-un plic sigilat pe 
care se va specifica ”Pentru 
constituirea dreptului de super-
ficie prin licitație publică 
deschisă, cu strigare, a unui 
teren în suprafată de 3647 m.p. 
respectiv  6475 m.p. af lat în 
domeniul privat al comunei 
Chiscani”. Preţul minim de 
pornire al licitaţiei, pe ambele 
loturi stabilit conform raportului 
de evaluare este de 6,45 lei/mp 

echivalent a 1,38 Euro/m.p. Pe 
plic se va menționa: ”A nu se 
deschide  înainte  de  data 
25.05.2018, ora 10,00”pentru 
Lotul nr.1- 3647 m.p.; și ”A nu se 
deschide înainte de data de 
25.05.2018 ora 12,00 pentru 
Lotul nr.2- 6475 m.p. Plicul se va 
depune la Registratura Primăriei 
Chiscani doar în ziua licitației 
înainte cu cel puțin 15 minute de 
ora  începerii licitației, ora 10.00, 
respectiv ora 12.00. Garanția de 
participare este de: -Pentru 
LOTUL 1- 3647 m.p.-  20.000 lei 
achitat prin Ordin de plată în 
contul organizatorului; taxa de 
participare este de 1000 lei/ 
participant. -Pentru LOTUL 2- 
6475 m.p.- 40.000 lei achitat prin 
Ordin de plată în contul organi-
zatorului; -taxa de participare 
este de 1000 lei/ participant. În 
vederea participării la licitaţie 
ofertanţii pot achiziţiona caietul 
de sarcini al licitației, achitând 
contravaloarea acestuia în 
cuantum de 50 lei la casieria 
Primăriei Chiscani, în baza unei 
solicitări scrise. Documentele de 
calificare obligatorii pentru 
p e r s o a n e  f i z i c e / j u r i d i c e : 
-formular de participare la lici-
tație(model anexa 1); -copie 
carte de identitate. -certificat 
privind achitarea obligațiilor la 
bugetul local, valabil la data 
licitației(original sau copie lega-
lizată); -certificat privind achi-
tarea obligațiilor la bugetul 
general consolidat eliberat de 
D.G.R.F.P., valabil la data licita-
ției(original sau copie legalizată); 
-ultimul bilanț contabil vizat și 
înregistrat de organele compe-
tente; -certificat eliberat de ORC 
, dib care să reiasă că societatea 
nu se află în stare de faliment 
sau insolvență(original sau copie 
legalizată); -copie de pe certifi-
catul de înregistrare al societății 
eliberat de ORC; -statutul socie-
tății/actul constitutiv al socie-
tății( copie xerox); -dovada 
achitării taxei de participare la 
licitație, copie; -dovada achitării 
garanției de participare la lici-
tație, (copie); -dovada achitării 
caietului de sarcini (copie); 
-declarații privind asumările 
legate de proiect (model anexa 
4); -planșă desenată cu propu-
nerea legată de invest iț i i 
semnată și ștampilată de un 
proiectant autorizat. -declarația 
din care să reiasă că a luat la 
cunoștință de prevederi le 
contractului de superficie anexă 
la caietul de sarcini; -declarație a 
participantului că a luat la 
cunoștință stadiul fizic și tehnic 
a obiectului ce urmează a fi lici-
tat(model anexa 5); -declarația 
privind eligibilitatea (model 
anexă 2); -informații generale 
(model anexa 3). Eventualele 
oferte depuse după data de 
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25.05.2018 ora 10.00 și respectiv 
ora 12.00 sunt excluse de la lici-
taţie. Ofertantul poate fi repre-
zentat și prin alte persoane 
împuternicite în baza unei 
procuri autentificate la notarul 
public, care se va anexa la dosar. 
Formularele tipizate în vederea 
întocmirii dosarului de partici-
pare la licitaţie și clarificări se 
pot obţine de la compartimentul 
Registratură secretariat din 
carul Primăriei Comunei Chis-
cani. Primar, Ec. Cojea Busuioc 
Costica.

l Consiliul Local al Orasului 
Sulina cu sediul in orasul Sulina, 
Str. I, nr. 180, judetul Tulcea, 
anunta ca la data de 31.05.2018, 
orele 14:30, organizeaza licitatie 
publica in vederea vanzarii unui 
bun imobil apartinand dome-
niului privat al orasului Sulina, 
respectiv: teren in suprafata 
totala de 146 mp., situate in 
intravilanul orasului Sulina, pe 
str. A VI.a, nr. 22B, zona “B” – 
pret de pornire licitatie – 35 

euro/mp. Ofertantii, persoane 
fizice si juridice, pot obtine docu-
mentele licitatiei (Caiet de 
sarcini  si Instructiuni pentru 
ofertanti) de la sediul Primariei 
orasului Sulina, contra sumei de 
70 lei, care va fi platita numerar 
la casieria vanzatorului. Data 
limita pentru solicitarea clarifi-
carilor este 24.05.2018, ora 
14:00. Eventualele informatii 
suplimentare se pot obtine la 
numarul de telefon 0240-
543.001. Ofertele, in plic inchis, 
se depun la sediul Primariei 
orasului sulina, pana la data de 
30.05.2018, orele 16:00. Fiecare 
participant poate depune o 
singura oferta. Oferta trebuie 
redactata in limba romana si 
depusa, in original. Ofertele se 
depun in doua plicuri inchise si 
sigilate, unul exterior si unul 
interior care se inregistreaza in 
ordinea primirii lor. In cazul in 
care bunul imobil mai sus nomi-
nalizat nu a fost adjudecat in 
cadrul acestei licitatii, se va 
proceda la organizarea unei alte 

licitatii, respective 07.06.2018, 
ora 14:30. Pentru a doua licitatie 
ulterioara, documentele necesare 
participarii vor fi depuse pana la 
data de 06.06.2018, orele 16:00. 
In cazul in care nici la aceasta 
etapa de licitatie nu se depun cel 
putin 3 (trei) oferte valabile sau 
ofertele valabile sunt egale, 
vanzatorul va aplica procedura 
ne negociere directa, care se va 
organiza conform normelor 
legale in vigoare. Instanta 
competenta pentru solutionarea 
eventualelor litigii este Tribu-
nalul Tulcea, cu sediul in mun. 
Tulcea, str. Toamnei nr. 15, fax 
0240-518.544, e-mail tribuna-
lul-tulcea@just.ro. Data transmi-
terii anuntului spre publicare: 
10.05.2018.

PIERDERI  
l Honţu Mihai PFA declar 
pierdut certificat constatator 
nr.4670 din 02.04.2013.

l Subscrisa Anagrama SRL, cu 

sediul social în Mun.București, 
Sectorul 1, Str.Nicolae Constanti-
nescu, nr.10, Bl.16A, Scara B, 
Etajul 4, Ap.19, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr.
J40/11415/2006, Cod Unic de 
Înregistrare 18849484, declar 
pierdut Certificatul constatator 
al sediului secundar al societăţii 
situat în Judeţul Prahova, Muni-
cipiul Ploiești, Str.Marin Mehe-
dinţeanu, nr.3-5, C13, Parter.

l Societatea Cristaxi Service 
S.R.L., cu sediul in Str.Barsa-
nesti, nr.23, cam 1, parter, Sector 
6 ,  B u c u r e s t i ,  a v a n d 
J40/26080/1993, CUI 4943332, 
prin administrator Olteanu Dan 
Cristian, declar pierdut certifi-
catul constatator eliberat in baza 
declaratiei pe propria raspundere 
nr. 194743/29.05.2014 emise de 
Registrul Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti, privind 
activitatea la Sediul social. Il 
declar nul.

l Pierdut legitimaţie taxi acces 

Aeroporturi București pe numele 
Costache Alexandru Aurel. O 
decla nulă.

l SC Alfa Total 2000 SRL CUI 
12650406, J40/675/2000, cu 
sediul social în București, 
sectorul 2, Bdul Chișinău, nr. 26, 
bl. M15, sc.B, et.7,  ap.89, pierdut 
certificatul de înregistrare și 
certificatul constatator de autori-
zare. Le declare nule.

l Subscrisa Tribal Emotion 
SRL, avand J40/969/2005, CUI 
17136423, avand sediul in Bucu-
resti, Str. Teodosie Rudeanu, 
nr.42, etaj P, camera 1, Sector.1, 
declara pierdut certificatul de 
inregistrare. Se declara nul.

l Pierdut Legitimaţie tramvai, 
pe numele Iolanda Lenţa. O 
declar nulă.

l Pierdut Certificat de autori-
zare nr. 24808/06.07.2016, aparti-
n a n d  S c  M e t a l c o m p 
Infrastructuri SRL. Il declar nul.


