
Iwww.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 20 martie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l Persoană juridică non-profit anga-
jează bucătar pentru sediul din locali-
tatea Cristian, județul Brașov, cu 
normă întreagă. Se oferă posibilitatea 
de masă, cazare și decontarea cheltuie-
l i l o r  d e  d e p l a s a r e .  Te l e f o n : 
0757.088.374/0723.316.413.

l Consistoriul Districtual al Bisericii 
Evanghelice C.A. Sibiu cu sediul in 
Sibiu P-ta Huet nr.4, angajeaza, pe 
perioada determinata -2 ani, Vicar (cod 
COR 263636). Conditii de angajare: 
Absolvent de studii teologice protes-
tante pastorala. Se ofera salariu atractiv 
si conditii bune de munca. CV-urile se 
depun pe adresa ekr.economic@evang.
ro pana la data de 31.03.2018.

l APA NOVA București angajează 
SUDOR. Candidatul ideal: studii: 
învăţământ minim obligatoriu/medii; 
calificare: sudor electric și autogen; 
experienţă: minim 1 an. Responsabili-
tăți: execută lucrări de sudură electric 
si autogen, remediază avarii la reţeaua 
de apă și canalizare, execută construcţii 
metalice. Descrierea companiei: socie-
tate furnizoare de servicii publice în 
domeniul alimentării cu apă și canali-
zare a Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: recru-
tare@apanovabucuresti.ro/telefon: 
0374.39.81.67.

l Centrul Meteorologic Regional 
Banat-Crisana Timisoara organizează 
concurs în data de 12.04.2018 ora 10.00, 
pentru ocuparea  postului de meteo-
rolog la Statia Meteorologica Timi-
soara. Dosarele de inscriere se depun 
pana la data de 10.04.2018 (inclusiv), la 
sediul institutiei. Cerinte: - studii supe-
rioare ( fizica, matematica, geografie, 
mediu). Relaţii suplimentare la sediul 
unităţii noastre din Timișoara, str. 
Gheorghe Adam nr.15, telefon: 0256/ 
220084 sau 0256/220077.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organi-
zează concurs în data de 18.04.2018 
pentru ocuparea unui post de kinetote-
rapeut debutant la Secția neurologie. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
în data de 18.04.2018, ora 9.00- proba 
scrisă și în data 23.04.2018, ora 9.00- 
proba interviu. Condiţii specifice de 
participare: -diplomă de licență în 
specialitate. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina- 
Serv.RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, până în data de 04.04.2018 și 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Bibliografia de concurs 
este afișată la sediul unităţii și pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina- 
Serv.RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Muzeul Brăilei Carol I, cu sediul în 
localitatea Brăila, strada P-ța Traian, 
numărul 3, judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: director 
adjunct,  1 post ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 17 
aprilie 2018, ora 10.00; -Proba interviu 

în data de 19 aprilie 2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: licență în domeniul 
istorie; -vechime: minimum 12 ani în 
specialitate. Condiții specifice: -titlu 
științific de doctor în știinţe istorice; 
-cercetător științific II; -cunoscător al 
unei limbi de circulație internațională. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Muzeului 
Brăilei Carol I, din Brăila, P-ța Traian, 
nr.3. Relaţii suplimentare la sediul 
Muzeului Brăilei Carol I, din Brăila, 
P-ța Traian, nr.3, persoană de contact: 
L i l iana Aposto lescu,  te lefon: 
0339.401.002, fax: 0339.401.003, e-mail: 
sediu@muzeulbrailei.ro

l Şcoala Gimnazială Drăușeni, cu 
sediul în localitatea Drăușeni, str.Prin-
cipală, nr.56, judeţul Brașov, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de: 
administrator financiar, 0,25% normă, 
la Şcoala Gimnazială Drăușeni, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 04.04.2018, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 
10.04.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul economic; 
-vechime: cel puţin 2 ani în sistemul 
bugetar. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Drău-
șeni. Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale Drăușeni, persoană 
de contact: Danciu Maria, telefon: 
0268.248.578, fax: 0268.248.578, e-mail: 
sc_gim_drauseni@yahoo.com

l Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul 
Suceava, organizează concurs, în 
conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, la sediul unităţii din 
strada Ion Creangă, numărul 1, Fălti-
ceni, pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant de: econo-
mist II- Serviciul achiziţii, aprovizio-
nare, administrativ, transport. Proba 
scrisă va avea loc în data de 04.04.2018, 
ora 9.00. Data și ora interviului vor fi 
anunţate după proba scrisă. Dosarele 
de concurs se depun la Serviciul 
RUNOS până pe data 27.03.2018, 
inclusiv, ora 15.00. Condiţii specifice de 
participare economist: -diplomă de 
licenţă în specialitate economică; 
-vechime în specialitate 6 luni. Anunţul 
de concurs, bibliografia, tematica de 
concurs se află afișate la avizierul 
unităţii și pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
numărul: 0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul 
Suceava, organizează concurs, în 
conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, la sediul unităţii din 
strada Ion Creangă, numărul 1, Fălti-
ceni, pentru ocuparea unor posturi 
contractual vacante: -un post de kineto-
terapeut debutant -Cabinet recuperare, 
medicină fizică și balneologie; -un post 
de asistent debutant -Cabinet dermato-
venerologie Ambulator integrat; -un 
post de asistent debutant -Secţia Pedia-

trie; -un post de îngrijitoare -Secţia 
Pneumologie; -un post de îngrijitoare 
-Centru de Sănătate Vadu Moldovei. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
18.04.2018, ora 10.00. Data și ora inter-
viului vor fi anunţate după proba scrisă. 
-un post de inginer I -Compartimentul 
de Sănătate și securitate în muncă. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
18.04.2018, ora 13.00. Data și ora inter-
viului vor fi anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de concurs se depun la Servi-
ciul RUNOS până pe data 03.04.2018, 
inclusiv, ora 15.00. Condiţii specifice de 
participare pentru kinetoterapeut debu-
tant: -diplomă de licenţă în specialitate; 
-vechimea nu este necesară. Condiţii 
specifice de participare pentru asistent 
medical debutant: -diplomă de asistent 
medical generalist; -vechimea nu este 
necesară. Condiţii specifice de partici-
pare pentru îngrijitoare: -minim 8 clase; 
-vechimea nu este necesară. Condiţii 
specifice de participare pentru inginer I: 
-diplomă de licenţă cu titlu de inginer; 
-certificat de absolvire în domeniul 
securităţii în muncă de 80 ore; 
-vechimea 3 ani și 6 luni. Anunţul de 
concurs, bibliografia, tematica de 
concurs se află afișate la avizierul 
unităţii și pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
numărul: 0752.126.627/0752.126.626.

l Primăria Municipiului Onești, 
judeţul Bacău organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea postului 
vacant aferent funcţiei publice de 
execuţie -consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior la Compartiment Urba-
nism și amenajarea teritoriului 
-Direcţia Urbanism din cadrul Apara-
tului de specialitate al Primarului 
Municipiului Onești. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Munici-
piului Onești, str. Oituz, nr. 17, judeţul 
Bacău, în data de 24 aprilie 2018, ora 
10:00, proba scrisă și în termenul 
prevăzut de lege, interviul. Condiţii 
generale de participare sunt cele prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de parti-
cipare la concursul de recrutare 
aferente funcţiei publice de execuţie 
sunt cele prevăzute de fișa post: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniile: 
știinţe inginerești; știinţe administra-
tive; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice, așa 
cum prevede legea: minim 9 ani. 
-Cunoștinţe operare/ programare pe 
calculator dovedite prin documente 
care să ateste deţinerea competenţelor 
(certificat/ diplomă). Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen 
de 20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a III-a 
la Serviciul resurse umane, relaţii cu 
publicul din cadrul Primăriei Munici-
piului Onești, în perioada 20 martie 
2018 -10 aprilie 2018, ora 16:00 și 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din 
HGR 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia și 
relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei -Serviciul Resurse 
umane, relaţii cu publicul -et. 5, cam. 
503, nr. telefon 0234.324243/ 216, 
persoane de contact: consilier Dochi-
ţescu Manuela/ consilier Scripcaru 
Gabriela sau pe site-ul instituţiei www.
onesti.ro.

l Anunţ privind organizarea concursu-
rilor/examenelor de încadrare pe durată 
determinată a 95 de posturi de personal 
civil contractual,  vacante în cadrul 
Complexului militar de instruire, repre-
zentare și tranzit “Litoral”. I. În acord 
cu prevederile Memorandumului de 
Guvern nr. C (S) 105 din 12.01.2018, 
privind aprobarea ocupării prin 
concurs sau examen, a unor posturi 
vacante sau temporar vacante din 
structurile Ministerului Apărării Națio-
nale, Unitatea Militară 02574 București 
organizează concurs pentru încadrarea 
următoarelor posturi de personal civil 
contractual, sezonier, cu atribuţii de 
execuţie în cadrul Complexului militar 
de instruire, reprezentare și tranzit 
"Litoral", astfel: -9 posturi de funcţi-
onar, prevăzute cu studii medii 
(diplomă de bacalaureat) și perfecţio-
nare /specializare în domeniul turism 
sau recepţioner hotel. Obligatoriu să fi 
desfășurat minim 6 luni activitate 
profesională în domeniul turism sau 
recepţioner hotel. -3 posturi de 
muncitor calificat I (bucătar), prevăzute 
cu studii generale /profesionale sau 
liceale cu diplomă de bacalaureat și 
calificare profesională în meseria de 
bucătar. Obligatoriu să fi desfășurat 
minim 9 ani activitate profesională în 
meseria de bucătar. -9 posturi de 
muncitor calificat IV (bucătar), prevă-
zute cu studii generale /profesionale sau 
liceale cu diplomă de bacalaureat și 
calificare profesională în meseria de 
bucătar. Nu sunt prevăzute cerinţe 
referitoare la vechimea în muncă sau în 
specialitatea studiilor absolvite. -1 post 
de muncitor calificat I (ospătar), 
prevăzut cu studii generale /profesio-
nale sau liceale cu diplomă de bacalau-
reat și calificare profesională în meseria 
de ospătar sau chelner. Obligatoriu să fi 
desfășurat minim 9 ani activitate profe-
sională în meseria de ospătar sau 
chelner. -3 posturi de muncitor calificat 
III (ospătar), prevăzute cu studii gene-
rale /profesionale sau liceale cu diplomă 
de bacalaureat și calificare profesională 
în meseria de ospătar sau chelner. Obli-
gatoriu să fi desfășurat minim 3 ani 
activitate profesională în meseria de 
ospătar sau chelner. -12 posturi de 
muncitor calificat IV (ospătar), prevă-
zute cu studii generale /profesionale sau 
liceale cu diplomă de bacalaureat și 
calificare profesională în meseria de 
ospătar sau chelner. Nu sunt prevăzute 
cerinţe referitoare la vechimea în 
muncă sau în specialitatea studiilor 
absolvite. -32 posturi de îngrijitor, 
prevăzute cu studii generale sau liceale 
cu diplomă de bacalaureat. Obligatoriu 
să fi desfășurat minim 6 luni activitate 
profesională în domeniul postului. -26 
posturi de muncitor necalificat I, prevă-
zute cu studii generale sau liceale cu 
diplomă de bacalaureat. Nu sunt prevă-
zute cerinţe referitoare la vechimea în 
muncă sau în specialitatea studiilor 
absolvite. II. Concursurile/examenele 
pentru ocuparea acestor posturi se 
desfășoară la sediul Unităţii Militare 
02441 Mangalia, str. Gala Galaction, 
nr.8.00-12.00, judeţul Constanţa și 
constă în susținerea  probei scrise și 
interviu pentru posturile de funcţionar 
și probei practice și interviu pentru 
posturile de muncitor calificat (bucătar 
și ospătar), îngrijitor și muncitor necali-
ficat. Probele de concurs se desfășoară, 
astfel: -Proba scrisă sau practică: în 
data de 16.04.2017, ora  10.30. -Inter-
viul: în data de 20.04.2017, ora  10.30. 
III. Data -limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs este: 

04.04.2017 ora 14.00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Unităţii 
Militare 02441 Mangalia, str. Gala 
Galaction, nr.8.00-12.00, judeţul 
Constanţa și se iau în evidenţă la sediul 
Unităţii Militare 02574 București, Bdul. 
Drumul Taberei, nr.7B, sector 6, în 
termenul -limită stabilit. Personalul 
declarat admis va fi încadrat pe durată 
determinată, în perioada 03.05.2018 – 
05.11.2018. Persoana de contact, care 
asigură secretariatul comisiilor de 
concurs/examen este p.c.c. Ilie Viorica, 
telefon 021.319.58.58, int.2217. Detalii 
privind condiţiile generale și specifice 
pentru ocuparea posturilor, bibliografia 
și tematica de concurs se pot obţine la 
sediul Unităţii Militare 02574 Bucu-
rești, din Bdul. Drumul Taberei, nr. 7B, 
sector 6, la sediul Unităţii Militare 
02441 Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 
8.00-12.00, judeţul Constanţa, pe 
portalul posturi.gov.ro. și pe pagina de 
internet smg.mapn.ro/cli/index.html, 
sau la secretarul comisiilor de concurs.

l Spitalul Clinic de Obstetrică Gineco-
logie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu sediul 
în București, Str. Calea Giulești nr.5, 
Sector 6, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății cu modificările și 
completările ulterioare, Ordinului M.S. 
nr. 284/2007 art.2 privind organizarea 
concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice Comite-
tului director din spitalele publice, 
modificat prin Ordinul nr. 954/2017 
privind modificarea anexei la Ordinul 
M.S. nr.284/2007 și a Metodologiei – 
cadru de organizare și desfășurare a 
concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice Comite-
tului director din spitalele publice, 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcțiilor 
specifice Comitetului Director: - 
Director Medical – 1 post; - Director 
Financiar-Contabil – 1 post.
Concursul/examenul va avea loc la 
sediul Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu 
sediul în București, Str. Calea Giulești 
nr.5, Sector 6. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 04 
Aprilie 2018, ORA 14.00 - data limită 
pentru depunerea dosarelor de 
înscriere; 17 Aprilie 2018, ora 10.00 – 
Proba scrisă; 17 Aprilie 2018, ora 14.00 
- Susţinerea proiectului de specialitate; 
17 Aprilie 2018, ora 15.00 - Interviul de 
selecţie. La concurs/examen se pot 
înscrie candidații care îndeplinesc, 
cumulativ, criteriile generale și speci-
fice:
CRITERII GENERALE (Director 
Medical și Director Financiar-Con-
tabil): a) Au domiciliul stabil în 
România; b) Nu au fost condamnați 
definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea; c) Au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; d) Nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
Criteriile specifice sunt următoarele: a) 
Pentru Directorul Medical: 1. Sunt 
absolvenți de învățământ universitar de 
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lungă durată, cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul medicină, 
specializarea medicină; 2. Sunt confir-
mați cel puțin medic specialist; 3. Au 
minimum 5 ani vechime în specialitatea 
respectivă; b) Pentru Directorul Finan-
ciar-Contabil: 1. Sunt absolvenți de 
învățământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licență sau echi-
valentă în profil economic; 2. Au cel 
puțin 2 ani vechime în specialitatea 
studiilor; Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină următoarele 
documente: 1. Pentru Directorul 
Medical: a) cererea de înscriere; b) copie 
de pe actul de identitate; c) copie de pe 
diploma de licență sau de absolvire, 
după caz; d) copie de pe certificatul de 
medic specialist; e) curriculum vitae; f) 
adeverința care atestă vechimea în 
gradul profesional sau în specialitatea 
studiilor, după caz; g) cazierul judiciar; 
h) declarația pe propria răspundere că 
nu a desfășurat activități de poliție 
politică, așa cum este definită prin lege; 
i) adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate; j) proiectul 
de specialitate; 2. Pentru Directorul 
Financiar-Contabil: a) cererea de 
înscriere; b) copie de pe actul de identi-
tate; c) copie de pe diploma de licență 
sau de absolvire, după caz; d) curri-
culum vitae; e) adeverința care atestă 
vechimea în muncă sau în specialitatea 
studiilor, după caz; f) cazierul judiciar; 
g) declarația pe propria răspundere că 
nu a desfășurat activități de poliție 
politică, așa cum este definită prin lege; 
h) adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate; i) copie de pe 
certificatul de atestare a cunoștințelor 
dobândite în domeniul Sistemului euro-
pean de conturi, precum și de cunoaș-
tere a reglementărilor europene în 
domeniu; j) proiectul de specialitate; 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de: 
04.04.2018, ora 14.00, la sediul Spita-
lului Clinic de Obstetrică și Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, Str. 
Calea Giulești Nr.5, Sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalului Clinic de 
Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” București, persoane de 
contact: Şef Birou RUNOS Butum 
Marinela, Ref. spec. II. Năstase Silviu 
Dan, Tel: 021/303.50.50. Manager, Dr. 
Ovidiu-Marcel Moisa

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 4, 
anunță suspendarea concursului de 
recrutare, programat a se desfășura în 
data de 30.03.2018, ora 10.00 (proba 
scrisă) și respectiv 06.04.2018 (proba 
interviu), în conformitate cu prevederile 
prevăzute la art. 73 alin.(2) din  H.G. nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, suspendare 
comunicată prin adresa ANFP 
nr.16327/2018  în conformitate cu 
prevederile prevăzute la art. 22 alin.(1) 
lit. j^2) din Legea Nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici republi-
cată pentru următoarelor funcţii 
publice de execuție vacante: Serviciul 
Corp Control și Manageamentul Cali-
tății: -1 post  de Consilier, clasa I, grad 
profesional Superior. -1 post de Refe-
rent, clasa III, grad profesional Supe-
r ior.  Compart iment  Urmărire 
Contracte: -1 post  Consilier, clasa I, 
grad profesional Superior. Menționăm 
că publicitatea concursului menționat 
mai sus s-a făcut în Monitorul Oficial al 
României  partea a  III-a   nr. 
167/27.02.2018, pag. 3, cod (142394). 
Procedurile privind organizarea 
concursului se vor relua în conformitate 
cu prevederile prevăzute la  art.73 alin.
(6) din  H.G. nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, la o dată care va fi comunicată 
ulterior.  Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 0372715100, interior 26 
-Serviciul Resurse Umane.

l Prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 222/16 
martie 2018, Consiliul Superior al 
Magistraturii a aprobat organizarea, 
prin intermediul Institutului Naţional 
al Magistraturii, la București, în peri-
oada 20 martie– 2 iulie 2018, a concur-
sului de admitere în magistratură în 
condiţiile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor 
și procurorilor, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare și ale 
Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea concursului de admitere 
în magistratură, aprobat prin Hotă-
rârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 279/5 aprilie 2012, 
modificată și completată, pentru 
ocuparea a 60 posturi de judecător la 
judecătorii și 35 posturi de procuror la 
parchetele de pe lângă judecătorii. 
Distinct de posturile scoase la concurs, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 3 
alin. 3 teza a doua din regulament, a 
fost aprobată o listă cu 40 posturi de 
judecător și 25 posturi de procuror, în 
privinţa cărora Plenul poate dispune 
suplimentarea posturilor scoase la 
concurs. Cererile pentru înscrierea la 
concurs se depun până la data de 10 
aprilie 2018 la tribunale și  la parchetele 
de pe lângă tribunale, în ale căror 
circumscripţii domiciliază candidaţii. 
La concursul de admitere în magistra-
tură se pot înscrie persoanele care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 
14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 
303/2004, privind statutul judecătorilor 
și procurorilor republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, și a condi-
ţiilor privind lipsa antecedentelor 
penale și a cazierului fiscal prevăzute la 
art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, cu 
o vechime în specialitate de cel puţin 5 
ani, în funcţiile prevăzute de lege, la 
data susţinerii concursului. Taxa de 
înscriere la concurs este de 550 RON. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de pe 
paginile de Internet ale Consiliului 
Superior al Magistraturii și Institutului 
Naţional al Magistraturii (Web: www.
csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

l În condiţiile prevăzute de Legea nr. 
567/2004 privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătorești și al parchetelor de pe 
lângă acestea, cu modificările și comple-
tările ulterioare și de Regulamentul 
privind concursul de admitere la Şcoala 
Naţională de Grefieri, aprobat prin 
Hotărârea nr. 173/22.03.2007 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii, 
modificată, Consiliul Superior al Magis-
traturii, prin Şcoala Naţională de 
Grefieri, organizează la București, la 
data de 20 mai 2018, concurs de admi-
tere la Şcoala Naţională de Grefieri 
pentru ocuparea unui număr de 70 
posturi de grefier cu studii superioare 
juridice la instantele judecătorești, în 
măsura în care va fi aprobat Memoran-
dumul și 12 posturi de grefieri cu studii 
superioare juridice la parchete. 
Concursul se organizează la nivel naţi-
onal, iar durata cursurilor este de 6 luni. 
Se pot înscrie la concurs persoanele care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 
3  din Regulamentul menţionat, 
respectiv, au cetăţenie română, domici-
liul în România și capacitate deplină de 
exerciţiu, nu au antecedente penale, nu 
au cazier fiscal și se bucură de o bună 
reputaţie, cunosc limba română, sunt 
apte din punct de vedere medical 
pentru exercitarea funcţiei și au studii 
superioare juridice.
În conformitate cu dispoziţiile art. 22 
din Regulament examinarea candida-
ţilor se face prin susţinerea unei probe 
scrise la următoarele discipline: proce-
dură penală, procedură civilă, organi-
zare judiciară. Înscrierea candidaţilor la 
concurs se va face la tribunalele în a 
căror rază teritorială domiciliază candi-

daţii, până la data de 10 aprilie 2018, 
inclusiv, conform calendarului de 
desfășurare a concursului aprobat. 
Dosarul de înscriere va cuprinde 
cererea tipizată de înscriere, la care se 
vor anexa documentele prevăzute de 
art. 8 alin. 2 din Regulament, respectiv 
actul de identitate (copie) diploma de 
studii superioare (copie) certificatul de 
cazier judiciar (original), certificatul de 
cazier fiscal (original), curriculum vitae, 
două fotografii color 2/3 cm, adeverinţă 
medicală din care să rezulte aptitudinea 
candidatului de a exercita profesia de 
grefier, chitanţa de achitare a taxei de 
înscriere la concurs. Pentru înscrierea și 
participarea la concurs, candidaţii 
urmează să achite o taxă de 550 lei. 
Conform art. 7 alin. 2  din Regulament, 
taxa se plătește la casieria tribunalului 
la care se face înscrierea.

VÂNZĂRI IMOBILE
 

l Vând în Curtea de Argeș vilă, 
construcţie 2006 D+ P+ E+ M. Toate 
utilităţile, teren 900 metri pătraţi. Tel. 
0732/436330.

PROPUNERI AFACERI
 

l Dinu Urse și Asociații SPRL, desem-
nată administrator judiciar prin Înche-
ierea de ședință din data de 18.10.2016, 
de Tribunalul Buzău, Secția a II – a 
Civilă, în dosarul nr.2227/114/2016 
pentru debitoarea SC AGI Capital 
Investment SRL, invită specialiștii în 
domeniul cadastrului și publicitații 
imobiliare să depună oferte la sediul 
acestuia din București, Str. Buzești, 
nr.71, Etaj 5, Cam. 502-505, Sector 1, 
Tel./Fax: +4021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com, până cel târziu în data 
de 26.03.2018, ora 12:00, în vederea 
selecției de oferte pentru efectuare 
cadastru și intabulare terenuri extravi-
lane arabile aflate în patrimoniul debi-
toarei (13 parcele situate în sat Busca, 
loc. Mihăiesti, județul Olt, însumând 
108.303mp, 4 parcele situate în loc. 
Trivalea Mosteni, județul Teleorman, 
însumând 43.287mp, 2 parcele situate în 
loc. Olteni, județul Teleorman, însu-
mând 28.600mp). Ofertele pot fi trans-
mise și pe faxul sau e-mailul  menționat 
în anunț. Onorariul expertului va fi 
achitat din fondurile debitoarei. 

CITAȚII
 

l Berbece Petru este chemat la Judecă-
toria Iași în dosar nr. 10058/245/2017 la 
completul C2M în data de 5 aprilie 
2018 la ora 8.30, având ca obiect  „exer-
citare autoritate tutelară și pensie de 
întreținere”.

l Cojocariu Gh. Constantin, domiciliat 
în sat Slobozia, com. Ciurea, jud. Iași, 
este chemat la Judecătoria Iași în ziua 
de 04 aprilie 2018, ora 8.30, complet 4, 
et.2, sala 6, în proces cu Teodorescu 
Simona Rodica, dosar 28959/245/2012, 
partaj succesoral.

l Numita Ivanova Khrystyna este 
chemată la Judecătoria Iași în data de 
16.04.2018, începând cu ora 8.30 la 
c o m p l e t  C 3 6 M ,  d o s a r  n r. 
21214/245/2017, în proces cu recla-
mantul Ursache Gheorghe, având ca 
obiect „divorț fără minori”.

l Numitul Pitiruți Valentin, domiciliat 
în sat Luncași, comuna Luncași, nr.12, 
jud. Iasi, este citat a se prezenta la Jude-
catoria Pascani in data de 26.04.2018 
orele 08:30 in dosarul nr. 2703/866/2017 
avand obiect divort cu minori.

l Mostenitorii defunctei Jucu Ecate-
rina, cu ultimul domiciliu in Paulis, sunt 
chemati la Judecatoria Lipova, sala 4, in 
data de 19.04.2018, ora 9.00, in calitate 
de prati in dos.nr. 1918/250/2017, in 
proces cu Avramut Simona pentru 
rectificare carte funciara.

l Se aduce la cunoștință că pe rolul 
Judecătoriei Arad se af lă dosarul 

nr.854/55/2018 cu termen de soluționare 
la data de 19.04.2018, având ca obiect 
uzucapiune, formulată de petenta 
Mureșan Angela, pentru constatarea 
dobândirii de către aceasta, prin uzuca-
piune, asupra imobilului situat în 
Sederhat, nr. 21, jud.Arad, în suprafață 
de 1.824mp, compus din casă de locuit, 
anexe și teren aferent, înscris în CF nr. 
958 Variaș, cu nr. top 214/3, proprie-
tatea tabulară a defunctului Kelemen 
Adalbert, decedat la data de 27.05.1997. 
Persoanele interesate pot face opoziție 
la numărul de dosar arătat mai sus, în 
termen de o lună de la data publicării 
prezentei, în caz contrar judecătoria va 
păși la judecată.

l Se citează Ştefan Florin Claudiu, la 
J u d e c ă t o r i a  C o r n e t u ,  d o s a r 
nr.11740/1748/2017, cerere de valoare 
redusă, la data de 12.04.2018, ora 09.00, 
camera Sala 4, Complet C16, camera 
de consiliu.

Asociatia de proprietari din Cluj 
Napoca, Aleea Muscel nr. 12 bl.B7, 
avand CIF 12318351, reclamanta in 
dosarul 3615/211/2018, invita orice 
persoana juridica sau fizica ce detine 
o copie dupa hotararea judecato-
reasca de constituire a asociatiei de 
proprietari sa o depuna la dosarul nr. 
3615/211/2018 aflat pe rol la Judeca-
toria Cluj-Napoca

DIVERSE
 

l S.C. ME BA ERIK HOUSE  S.R.L., 
anuntă elaborarea primei versiuni a 
planului/ programului  P.U.Z. construire 
locuinte individuale si functiuni comple-
mentare, și declanșarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului/ P.U.Z. construire locuinte 
individuale si functiuni complementare, 
Arad, Zona Sanevit, zilnic între arele 
8,30 -12. Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM Arad, 
Splaiul Muresului  FN, jud. Arad, în 
termen de 18 zile calendaristice de la 
data ultimului anunt.  

l SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator judiciar 
al A.C.I.M. SUD SRL desemnat prin 
hotararea din data de 14.03.2018, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 47716/3/2017, 
notificã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
A.C.I.M. SUD SRL, cu sediul social in 
București Sectorul 3, Str. Mihail Tîrno-
veanu, Nr. 39, CUI  22132975, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/13787/2007. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva A.C.I.M. SUD SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucu-
rești - secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 47716/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 27.04.2018; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 17.05.2018; c) 

termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 11.06.2018; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a credi-
torilor 22.05.2018, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
29.03.2018, ora 14.00 la sediul administra-
torului judiciar.

l Moroianu Octavian Mihai, având 
domiciliul în Str.Luncșoara, nr.4-6, 
bl.63, sc.A, et.7, ap.42, sector 2, Bucu-
rești, titular al planului “Construire 
imobil locuință cu regim de înălțime 
P+1E, împrejmuire și racorduri/branșa-
mente utilități”, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru 
planul menționat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul ACPM, cu 
sediul în Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 
6, București, de luni până vineri între 
orele 9:00-12:00. Propuneri sau contes-
tații se pot depune la sediul APM 
București in termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l Administraţia Bazinală de Apă 
Banat anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
„Sistem de evacuare ape din incinta 
îndiguită la Remetea Pogănici, com. 
Fârliug, jud. Caraș-Severin”, propus a 
fi amplasat în localitatea Remetea-Po-
gănici, jud.Caraș-Severin. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraș-Severin, din Reșiţa, str. 
Pe t ru  Maior,  n r.73 ,  t e l . / fax : 
0255.223.053/0255.226.729, e-mail: 
office@apmcs.anpm.ro, în zilele de 
luni-joi/vineri, între orele 9.00-
15.00/13.00, și la sediul: Administraţia 
Bazinală de Apă Banat, din Timișoara, 
str.Mihai Viteazu, nr.32, în zilele de 
luni-joi/vineri, între orele 9.00-
15.00/13.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraș-Severin.

l Ocolul Silvic Stejarul, titular al 
"Amenajamentul fondului forestier 
proprietate publica apartinand 
UAT-urilor Bogda, Masloc, Denta, Bres-
tovat, Criciova, Faget, Curtea -in judetul 
Timis (486,21 ha) si Şagu -In jud. Arad 
(210,5 ha)", propus a fi amplasat in jude-
tele Timis si Arad, aduce la cunostinta 
publicului ca decizia etapei de incadrare, 
din procedura de reglementare conform 
H.G. nr.1076/2004, este cea de adoptare a 
planului fara aviz de mediu. Propunerile 
de reconsiderare ale deciziei se vor trans-
mite in scris, in termen de 10 zile calen-
daristice, la sediul APM Timis, B-dul 
Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Uniunea Bulgară din Banat România, 
reprezentată prin președinte Petru 
Topciov, declară nule cele două ștam-
pile ale U.B.B.-R., rotunde, având 
inscripționate denumirea asociației 
atât în limba româna "Uniunea 
Bulgară din Banat România", cât și în 
limba bulgară "Balgarsku Druzstvu 
ud Banata Romanija", conținând 
mențiunea Sediul Central Timișoara 
Centralnu Sedaliste și Sediul Central 
Timișoara Centralnu Sedaliste Nr.1.

 Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. 
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului S.C. PETRICOSM S.R.L., prin Încheierea 
civilă nr 22/JS/CC/15.03.2018 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a, în Dosarul 948/115/2018.
  Debitorul S.C. PETRICOSM S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. PETRICOSM S.R.L cu sediul social în loc. Reşiţa, 
str. Molizilor, nr. 3,sc. 2, et.2, ap 11, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine 
în Registrul Comerţului  J11/341/2008, CUI 23732692 pot să se înscrie la 
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la 
Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de 30.04.2018. 
Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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l Anunț de participare la sesiunea de 
selecție a proiectelor care vor beneficia 
de finanțare de la bugetul Județului 
Gorj pe anul 2018, pentru activități 
nonprofit de interes general din dome-
niile: sport și cultură, în condițiile 
prevăzute de Legea nr. 350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambur-
sabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes 
general, cu modificările și completările 
ulterioare. U.A.T. - Județul Gorj - 
persoană juridică de drept public, cu 
sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada 
Victoriei, nr. 2-4, Județul Gorj, telefon: 
0253/214006, fax: 0253/212023, e-mail: 
consjud@cjgorj.ro, cod fiscal 4956057, 
C o n t  I B A N 
RO61TREZ24A675000591100X, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Târgu-Jiu, reprezentat prin Cosmin-
Mihai Popescu - Președinte, în baza 
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu modifi-
cările și completările ulterioare, face 
cunoscută intenția de a atribui 
contracte de finanțare nerambursabilă 
pentru anul de execuție financiară 
2018. Pe plan județean, acordarea de 
finanțări nerambursabile din fondurile 
bugetului Județului Gorj este reglemen-
tată de Metodologia pentru atribuirea 
contractelor de finanțare nerambursa-
bilă din fondurile publice ale Județului 
Gorj ce urmează a fi alocate pentru 
activități nonprofit de interes general în 
anul bugetar 2018, în condițiile Legii nr. 
350/2005, alocate pentru activități 
nonprofit de interes județean pentru 
anul 2018, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Gorj nr. 26 din 
07.03.2018. Consiliul Județean Gorj a 
aprobat în bugetul Județului Gorj pe 
anul 2018 suma totală de 1.200.000 lei 
(Capitolul bugetar 67.02.02 – cultură, 
recreere, religie), pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 350/2005, din 
care: •Domeniul de activitate sport – 
suma aprobată 1.100.000 lei, din care: - 
Programul "Promovarea sportului de 
performanță" – suma aprobată 950.000 
lei. Activități eligibile: evidențierea 
contribuției semnificative și constante a 
sportului de performanță la reprezen-
tarea și sporirea prestigiului României 
pe plan internațional; susținerea disci-
plinelor și a probelor sportive, în funcție 
de tradiția și de gradul de dezvoltare a 
fiecăreia la nivel național și internați-
onal; susținerea activității de perfor-
manță la nivelul copiilor și juniorilor; 
perfecționarea sistemelor de selecție, 
pregătire și competiționale pentru 
fiecare ramură de sport; susținerea 
procesului de redresare a jocurilor 
sportive, în funcție de valoarea, tradiția 

și gradul de dezvoltare a fiecăruia la 
nivel național și internațional; susți-
nerea sporturilor de iarnă în vederea 
amplificării la nivel național și interna-
țional. În cadrul PROGRAMULUI 
"PROMOVAREA SPORTULUI DE 
PERFORMANŢĂ", valoarea finanțării 
per proiect se va încadra între 50.000 lei 
și 500.000 lei. - Programul ”Sportul 
pentru toți" – suma aprobată 150.000 
lei. Activități eligibile: încurajarea prac-
ticării activităților fizice și sportive, în 
mod continuu, de cât mai mulți cetă-
țeni; atragerea și stimularea tuturor 
categoriilor de cetățeni, fără nici o 
discriminare, în mod liber și voluntar, 
independent sau în cadru organizat, 
pentru practicarea activităților fizice și 
sportive. În cadrul PROGRAMULUI 
"SPORTUL PENTRU TOŢI", valoarea 
finanțării per proiect se va încadra între 
30.000 lei și 50.000 lei.•Domeniul de 
activitate cultură – suma aprobată 
100.000 lei. Activități eligibile: organi-
zarea de festivaluri și manifestări 
artistice, culturale și tradiționale orga-
nizate la nivel local, județean sau nați-
onal; organizarea unor târguri 
culturale; punerea în scenă sau prezen-
tarea unor spectacole de teatru, muzică, 
dans, film, interdisciplinare sau pluri-
disciplinare; organizarea de simpozi-
oane, dezbateri și întâlniri cu 
personalități științifice și culturale; 
organizarea de expoziții de artă, de 
carte, istorice, numismatice, filatelice, 
documentare; programe culturale și 
educative pentru copii și tineret în 
județul Gorj; participarea la olimpiade 
și concursuri școlare de interes local, 
județean sau național; editarea de cărți 
și publicații; crearea de pagini web, 
platforme on-line, platforme educațio-
nale web și mobile, aplicații concursuri 
interactive virtuale, biblioteci electro-
nice, baze de date/imagini. Pentru 
p r o i e c t e l e  d i n  D O M E N I U L 
CULTURĂ, valoarea finanțării per 
proiect se va încadra între 10.000 lei și 
30.000 lei. Metodologia pentru atribu-
irea contractelor de finanțare neram-
bursabilă din fondurile publice ale 
Județului Gorj ce urmează a fi alocate 
pentru activități nonprofit de interes 
general în anul bugetar 2018, în condi-
țiile Legii nr. 350/2005, alocate pentru 
activități nonprofit de interes județean 
pentru anul 2018, poate fi consultată pe 
site-ul autorității finanțatoare la secți-
unea http://www.cjgorj.ro/consiliul-ju-
detean-gorj/activitati/
finantari-nerambursabile-o-n-g/.  
Astfel, în perioada 20 martie-04 aprilie 
2018 U.A.T. - Județul Gorj lansează 
sesiunea de selecție a proiectelor care 
vor beneficia de finanțare nerambursa-
bilă de la bugetul Județului Gorj pe 
anul 2018, în baza Legii nr. 350/2005. 

Termenul limită de depunere a proiec-
telor pentru care se solicită finanțare 
nerambursabilă de la bugetul Județului 
Gorj, este 04 aprilie 2018, ora 16:00. 
Autoritatea finanțatoarea reduce 
termenul de depunere a solicitărilor, de 
la 30 de zile la minimum 15 zile, de la 
publicarea anunțului cu scopul accele-
rării procedurii de selecție fundamentat 
pe interesul reciproc al subiectelor 
contractelor de finanțare, ce decurge 
din necesitatea optimizării termenului 
de implementare a potențialelor 
proiecte depuse de persoane fizice și 
juridice fără scop lucrativ, ce urmează 
să fie selectate în condițiile prevăzute 
de Legea nr. 350/2005. Durata de 
implementarea a proiectelor se va 
încadra în intervalul de timp cuprins 
între data semnării contractului de 
finanțare și 30 noiembrie 2018. Cererile 
de finanțare, întocmite conform mode-
lului prevăzut în Metodologia pentru 
atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă din fondurile publice 
ale Județului Gorj ce urmează a fi 
alocate pentru activități nonprofit de 
interes general în anul bugetar 2018, în 
condițiile Legii nr. 350/2005, alocate 
pentru activități nonprofit de interes 
județean pentru anul 2018, se vor 
depune, în plic închis, la Registratura 
Consiliului Județean Gorj, Str. Victo-
riei, nr. 2-4, Municipiul Târgu Jiu, 
Județul Gorj. Perioada de selecție și 
evaluarea proiectelor este 05-16 aprilie 
2018. Informații suplimentare cu 
privire la procedura de selecție a 
proiectelor pot fi obținute la sediul 
Consiliului Județean Gorj, Str. Victo-
riei, nr. 2-4, Municipiul Târgu Jiu, 
Județul Gorj, tel. 0253214006, fax. 
0253212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro.

SOMAȚII
 

l Romania. Judecatoria Sannicolau 
Mare. Dosar nr. 2754/295/2017. Soma-
tiune emisa in baza rezolutiei judecato-
rului din data de 02 martie 2018 de 
judecatoria Sannicolau Mare in dosarul 
nr. 2754/295/2017. In temeiul art. 130 
din decretul-Lege nr. 115/1938, se aduce 
la cunostinta publicului cererea formu-
late de petentii Matei Petru si Matei 
Mara, ambii domiciliati in comuna 
Saravale nr. 264 judetul Timis, cu domi-
ciliul procedural ales in vederea comu-
nicarii actelor de procedura la sediul 
Societatii Civile de Avocati – Doandes si 
Asociatii, cu sediul in Sannicolau Mare, 
Str. Gb. Lazar nr. 13, bl. L5, sc. B, ap. 2, 
judetul Timis, au formulat cerere prin 
care su solicitat instentei sa se constate 
ca au dobandit prin uzucapiune dreptul 
de proprietate asupra imobilelor 
inscrise, in CF nr. 400976 Saravale (CF 
vechi nr. 4087) nr. cad CI top 1623 si 
imobilul CF nr. 400978 Saravale ( CF 
vechi nr. 2428) nr. cad 1624/1625/a, cu 
titlu de bun comun, drept dobandit prin 
uzucapiune, prin indeplinirea conditi-
ilor legale, a carui ultimo proprietar 
tabular este Kapetanov Florian, ca efect 
al uzucapiunii de peste 20 ani de la 
moartea ultimului proprietar tabular si 
jonctiunii posesiilor in conformitate cu 
dispozitiile art. 28 si 130 din Decre-
tul-lege nr. 115/1938 si ca, daca in 
termen de o luna de la publicare nu se 
va face opozitie, isntanta va pasi la 
judecarea cauzei. Cei interesati sunt 
invitati sa faca opozitie in cadrul dosa-
rului nr. 2754/295/2017 aflat pe rolul 
Judecatoriei Sannicolau Mare, cu 
termen de judecata la data de 17 aprilie 
2018, C4 civil, cu mentiunea ca in 
termen de 1 luna de la data afisarii 
prezentei, judecatoria va pasi la jude-
carea pricinii. Prezenta se va afisa la 
sediul Judecatoriei Sanniclau Mare, la 
primaria Comunei Saravale la imobilul 
din litigiu, la OCPI Sannicolau Mare, 
urmand a se intocmi process-verbal la 
expirarea termenului de opozitie cu 
privire la modalitatea de indeplinire a 
acestor formalitati. Va fi publicata prin 
grija reprezentatilor petenti in 2 ziare de 
larga circulatie. Presedinte Mihaela 
Lazau. Grefier, Liga Elisabeta. 

l Romania. Judecatoria Sannicolau 
Mare. Dosar nr. 2753/295/2017. Soma-
tiune emisa in baza rezolutiei judecato-
rului din data de 02 martie 2018 de 
Judecatoria Sannicolau Mare in 
dosarul nr. 2753/295/2017. In temeiul 
art. 130 din decretul-Lege nr. 115/1938, 
se aduce la cunostinta publicului 
cererea formulata de petentii Enache 
Aneta si Enache Neculai, ambii domici-
liati in comuna Comlosul Mare, sat 
Comlosul Mic, nr. 203, judetul Timis, 
cu domiciliul procedural ales in vederea 
comunicarii actelor de procedura la 
sediul Societatii Civile de Avocati – 
Doandes si Asociatii, cu sediul in 
Sannicolau Mare, Str. Gb. Lazar nr. 13, 
bl. L5, sc. B, ap. 2, judetul Timis, au 
formulat cerere prin care su solicitat 
instentei sa se constate ca au dobandit 
prin uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului reprezentand casa cu 
nr. 202 teren intravilan in suprafata de 
809 mp., situate in Comlosul Mic, jud. 
Timis, inscis in CF nr. 400111 Comlosul 
Mare (CF vechi nr. 732 Comlosul Mic) 
nr. cad 2034/226, cu titlu de bun comun, 
prin indeplinirea conditiilor legale, a 
carui ultimo proprietar tabular este 
Fraunhoffer Toma, decedat la data de 
30.05.1967, ca efect al uzucapiunii de 
peste 20 ani de la moartea ultimului 
proprietar tabular si jonctiunii posesi-
ilor in conformitate cu dispozitiile art. 
28 si 130 din Decretul – Lege nr. 
115/1938 si ca, daca in termen de o luna 
de la publicare nu  se va afce opozitie, 
instanta va pasi la judecarea cauzei. 
Cei interesati sunt invitati sa faca 
opozitie in cadrul dosarului nr. 
2753/295/2017 aflat pe rolul Judecato-
riei Sannicolau Mare, cu termen de 
judecata la data de 17 aprilie 2018, C4 
civil, cu mentiunea ca in termen de 1 
luna de la data afisarii prezentei, jude-
catoria va pasi la judecarea pricinii. 
Prezenta se va afisa la sediul Judecato-
riei Sannicolau Mare, la primaria 
Comlosul Mare la imobilul din litigiu, 
la OCPI Sannicolau Mare, urmand a se 
intocmi proces-verbal la expirarea 
termenului de opozitie cu privire la 
modalitatea de indeplinire a acestor 
formalitati. Va fi publicata prin grija 
reprezentatilor petenti in 2 ziare de 
larga circulatie. Presedinte Mihaela 
Lazau. Grefier, Liga Elisabeta. 

ADUNĂRI GENERALE
 

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

l Societatea Faberrom SA, prin Preșe-
dintele Consiliului de Administrație, 
convoacă, în baza Legii 31/1990, 
ședința Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor în data de 25.04.2018, ora 
15,00 la sediul din București, Bd.Iuliu 
Maniu, nr.7, Sector 6, clădirea Corp N. 
ORDINEA DE ZI a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor: 1.Prezentarea 
Raportului de activitate al Consiliului 
de Administrație pe anul 2017. 2.Discu-
tarea și aprobarea situațiilor financiare 
pe anul 2017: -Bilanțul Contabil, 
Contul de profit și pierderi, Note expli-
cative la situațiile financiare. 3.Prezen-
tarea Raportului Auditorului intern și 
al Raportului de Evaluare. 4.Aprobarea 
descărcării de gestiune a Consiliului de 
Administrație. 5.Discutarea și apro-

barea Bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2018- Prognoze. 6.Punerea în 
discuție privind distribuirea de divi-
dende brute aferente anului 2017. 7.
Diverse. În cazul în care la data de 
25.04.2018, ora 15,00 nu se întrunesc 
condițiile de cvorum necesare, se 
fixează cea de-a doua Adunare Gene-
rală Ordinară a Acționarilor Societății 
pentru data de 26.04.2018, ora 15,00, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi.

l Convocator Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. Adminis-
tratorul unic al S.C. I P C M S.A. 
București, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor la 
sediul din București, Calea Griviţei nr. 
8-10, la data de 11.05.2018 ora 13:00, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
scoaterii din funcţiune a casării imobili-
zărilor corporale, imobilizărilor necor-
porale și obiectelor de inventar uzate 
fizic și/sau moral, precum și a celor care 
nu mai sunt utile activităţii desfășurate; 
2.Analiza situaţiei creanţelor și datori-
ilor, aprobarea trecerii pe venituri a 
unor datorii, respectiv pe cheltuieli a 
unor creanţe; 3. Anularea unui număr 
de 12910 acţiuni proprii având valoarea 
nominală de 32275 lei, dobândite în 
baza Art. 103 indice 1 din Legea 
31/1990; 4.Reducerea capitalului social 
cu valoarea nominală a acţiunilor 
anulate; 5.Modificarea Actului Consti-
tutiv ca urmare a anulării acţiunilor și 
reducerii capitalului social; 6.Împuter-
nicirea Administratorului unic să ducă 
la îndeplinire hotărârile Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
Pot participa la ședinţă acţionarii 
înscriși în Registrul acţionarilor la data 
de referinţă 10.05.2018. În cazul neîn-
deplinirii condiţiilor de cvorum, 
adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor va avea loc la data de 
12.05.2018, ora 11:00, în același loc.

l Convocator Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. Administra-
torul unic al S.C. I P C M S.A. Bucu-
rești, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la sediul din 
București, Calea Griviţei nr. 8-10, la 
data de 11.05.2018 ora 13:00, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
Raportului Administratorului pe anul 
2017;  2.Aprobarea Descărcării de 
Gestiune a Administratorului pentru 
anul 2017; 3.Aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori pe anul 2017; 4.
Aprobarea Situaţiilor financiare pe 
anul 2017; 5.Aprobarea modului de 
repartizare a profitului net obţinut în 
anul 2017; 6.Aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018; 
7.Alegerea Administratorului; 8.
Alegerea Comisiei de cenzori; 9.Împu-
ternicirea Administratorului să depună 
situaţiile financiare pentru anul 2017 și 
să ducă la îndeplinire toate procedurile 
aferente înregistrărilor la Oficiul Regis-
trului Comerţului. Pot participa la 
ședinţă acţionarii înscriși în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 
10.05.2018. În cazul neîndeplinirii 
condiţiilor de cvorum, adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor va avea loc 
la data de 12.05.2018, ora 11:00, în 
același loc.

l Convocator. În conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, legea 
societăţilor, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, ale Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, ale 
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni de 
piaţă, ale Regulamentului CNVM nr. 
1/2006 privind emitenţii și operaţiunile 
cu valori mobiliare, ale Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea 
unor anumite drepturi ale acţionarilor 
in cadrul adunărilor generale ale socie-
tăţilor, modificat și completat prin 
Regulamentul CNVM nr. 7/2010, 
Regulamentul ASF nr.13/2014, și ale 
Actului Constitutiv al ROMAERO 
S.A., Consiliul de Administraţie al 
ROMAERO S.A. - cod unic de inregis-
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trare RO 1576401, număr de ordine in 
Registrul Comerţului J40/3940/1991 - 
convoacă: Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 
23.04.2018 ora 14, la sediul societăţii 
din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 
44, Sector 1, pentru toţi acţionarii inre-
gistraţi in Registrul Acţionarilor la data 
de referinţă de 11.04.2018 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Revocarea din 
calitatea de administratori  ai 
ROMAERO S.A. a dlui. Alexandru 
BUŞCU, dnei. Doina Variu şi dnei. 
Adriana Sîrzea ca urmare a expirării  
mandatelor acestora. 2. Alegerea admi-
nistratorilor provizorii ai societăţii. 3. 
Stabilirea duratei mandatelor adminis-
tratorilor provizorii. 4. Aprobarea 
ex-date de 14.05.2018 şi a datei de 
15.05.2018 ca dată de inregistrare, 
respectiv  de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotă-
rârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din data de 23/24.04.2018. 
5. Împuternicirea directorului general 
al societăţii pentru a îndeplini toate 
formalităţile necesare în vederea înre-
gistrării hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor în faţa autori-
tăţilor competente, incluzând, dar fără 
a se limita, la Oficiul Registrului 
Comerţului, Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară, Bursa de Valori 
Bucureşti. Mandatarul sus menţionat 
va putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus oricărei 
persoane după cum consideră necesar. 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce până la data de 
04.04.2018 puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare a acţiona-
rilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală ordinară a acţiona-
rilor; de a prezenta până la data de 
04.04.2018 proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale ordinare. Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării 
generale. Societatea are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate de 
acţionari, sub condiţia respectării art. 
13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. Drepturile prevăzute anterior 
pot fi exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea profesi-
onală a persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator provizoriu se 
află la dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultată şi completată la propunerea 
acestora, la sediul ROMAERO S.A., la 
Secretariatul A.G.A., începând cu data 
de 21.03.2018. Propunerile de candidaţi 
pentru funcţia de administrator provi-
zoriu se pot depune la secretariatul 
societăţii până la data de 4.04.2018; 
Documentele şi informaţiile referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi 
precum şi proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii şi aprobării AGOA sunt 
disponibile la sediul ROMAERO S.A., 
la Secretariatul AGA, începând cu data 
de 21.03.2018, precum şi pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la şedinţa 
adunării generale a acţionarilor se face 
conform legislaţiei specifice in vigoare 
şi Actului Constitutiv  al ROMAERO 
S.A., prin reprezentare directa sau pe 
baza de împuternicire generală/
specială. Formularele de imputernicire 
generală/specială pentru reprezentare 
in AGOA şi buletinele de vot prin 
corespondenţă se pot obţine: la Secreta-
riatul AGA precum şi pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com, secţiunea Legături – 
Romaero Info – Informaţii acţionari, 
începând cu data de 21.03.2018 şi vor fi 
depuse până la data de 23.04.2018, ora 
13.00. In situaţia în care la prima 
convocare nu se întrunesc condiţiile 

legale de reprezentare, A.G.O.A. se 
reprogramează pentru data de 
24.04.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, 
cu aceeaşi ordine de zi. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
021/599.41.04; fax 021/319.20.82. Preşe-
dinte C.A. Alexandru Buşcu.

l Convocator. Consiliul de Adminis-
traţie al Aedificia Carpati SA, cu sediul 
social în Bucureşti, sos. Panduri nr. 94, 
sector 5, înregistrata în registrul comer-
tului sub nr. J40/26548/1992, CUI 
2620769, în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată, cu completările 
şi modificările ulterioare, precum şi a 
actului constitutiv al societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, pentru data de 23 
aprilie 2018, ora 16, la sediul social al 
societăţii, cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea şi aprobarea raportului 
de activitate al Consiliului de Adminis-
traţie privind activitatea exercitată în 
anul 2017. 2. Discutarea şi aprobarea 
bilanţului şi a situaţiilor financiare 
anuale, pe baza rapoartelor prezentate 
de Consiliul de Administraţie şi de 
auditorul financiar  Exias Consultants , 
pentru exerciţiul anului 2017. 3. Apro-
barea repartizării profitului net şi 
stabilirea dividendelor cuvenite acţio-
narilor pentru anul 2017. 4. Aprobarea 
repartizării ca dividende a unor sume 
din profitul anilor precedenţi repartizat 
la rezerve şi mandatarea Consiliului de 
Administraţie cu stabilirea condiţiilor şi 
datelor repartizării acestor dividende în 
funcţie de lichidităţile curente ale socie-
tăţii. 5. Aprobarea activităţii Consi-
liului de Administraţie şi descărcarea 
de gestiunea anului 2017. 6. Numirea 
unui membru în Consiliul de adminis-
traţie al societăţii pe durata mandatului 
actualului Consiliu de administraţie, 
respectiv până la data de 01.05. 2020. 7. 
Mandatarea Consiliului de Adminis-
traţie să hotărască (i) achiziţia sau 
vânzarea de active  -bunuri mobile sau 
imobile  -ale societăţii, (ii) demolarea 
construcţiilor din patrimoniul societăţii 
uzate fizic sau a căror demolare este 
necesară pentru realizarea de investitii 
noi, (iii) participarea societăţii ca 
asociat/acţionar la constituirea altor 
societăţi. 8. Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea bugetului de venituri şi chel-
tuieli, precum şi a programului de 
activitate pentru anul 2018. 9. Stabi-
lirea îndemnizaţiei membrilor Consi-
liului de Administraţie şi a salariului 
Directorului General pentru anul 2018. 
10. Mandatarea Consiliului de Admi-
nistraţie în vederea aprobării prelun-
girii acordului de credit cu Banca 
Romana de Dezvoltare sau contractării 
de noi acorduri de credit în funcţie de 
necesităţi. 11.  Diverse. Dacă nu vor fi 
îndeplinite condiţiile de validitate la 
prima convocare, a doua convocare se 
stabileşte pentru data de 24 aprilie 
2018, ora 16, cu aceeaşi ordine de zi şi 
în aceeaşi locaţie. Preşedinte Consiliu 
Administraţie, Ing. Petre Badea

LICITAȚII
 

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

l Livelar Stefan SRL prin adminis-
trator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică clădire 
P + 1E cu suprafata construita desfăşu-

rată de 1.279,51 mp situată în comuna 
Bucov, sat Bucov, Tarlaua 32, Parcela 
Cc1880, jud. Prahova la pretul de 
evaluare de 926.400 lei. Pretul nu 
include TVA. Terenul pe care se afla 
amplasata constructia este concesionat 
şi nu face obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în data de 23.03.2018, ora 
15/00 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800.

l Direcţia Silvică Cluj, Cluj-Napoca, 
str.Bartok Bela, nr.27, anunţă organi-
zarea licitaţiei pentru vânzarea mijloa-
celor fixe aprobate la casare. Licitaţia 
va avea loc în data de 29.03.2018, ora 
12.00, la sediul din Cluj-Napoca, str.
Bartok Bela, nr.27. În caz de neadjude-
care, licitaţiile următoare vor avea loc 
în data de 05.04.2018, ora 12.00, şi 
12.06.2018, ora 12.00. Documentele de 
participare la licitaţie se vor depune la 
sediul Direcţiei Silvice Cluj până la 
data de 29.03.2018, ora 10.00. Relaţii se 
pot obţine la următoarele numere de 
telefon: 0264.420.908, 0264.420.909, 
fax: 0264.420.401, Direcţia Silvică Cluj. 
Mijloacele fixe aprobate la casare 
scoase la licitaţie: -Dacia Double Cab 
1.9D, CJ-13-RNP, OS Gherla, preţ 
pornire licitaţie: 1250Lei; -Dacia 
Double Cab 1.9D, CJ-47-RNP, Păstră-
văria Gilău, preţ pornire licitaţie: 
1640Lei; -Dacia Double Cab 1.9D, 
CJ-54-RNP, OS Gilău, preţ pornire 
licitaţie: 1450Lei; -Dacia Double Cab 
1.9D, CJ-29-RNP, OS Turda, preţ 
pornire licitaţie: 1450Lei; -Tractor 
UTB, CJ-08-FJR, OS Cluj, preţ 
pornire licitaţie: 4000Lei. Preţurile nu 
conţin TVA. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 5% din valoarea de 
pornire şi taxa de participare este de 
50Lei. Caietul de sarcini se poate 
procura de la sediul Direcţiei Silvice 
Cluj şi este gratuit.

l S.C. Energy B.V. S.R.L., prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează: activul nr.1: teren curți-con-
strucții situat în oraşul Broşteni, sat 
Neagra, județul Suceava, în suprafață 
de 1.120mp, imobil identificat cu 
număr cadastral 30189, înscris în CF 
30189 a comunei Broşteni. Terenul se 
învecinează la nord şi est cu oraşul 
Broşteni, la sud cu drumul de acces şi 
la vest cu râul Neagra. vânzarea se va 
face prin licitatie publica cu strigare, cu 
preţul de pornire de 50% din valuarea 
evaluată, de  22.350,00 lei (fara TVA). 
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui fapt 
cu 5 zile înainte de data licitației, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 
43, Jud. Iaşi, în data de 23.03.2018 ora 
16:30, şi se va desfăşura în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
20.11.2015. Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile. Regula-
mentului de organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei., Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va 
fi ţinut la plata preţului de adjudecare 
in termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, 
până la data de 23.03.2018 ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: 

C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l Debitorul SC Lin Trans SRL – in 
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Adrian, nr. 
212, jud. Mehedinţi, CIF: 24585905,. 
J25/736/2008, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 46/101/2015 pe rolul 
Tribunalului Mehedinti, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare bunul mobil la pretul stabilit 
prin raportul de evaluare după cum 
urmează: 1. *autoturism M1 BMW 530 
xd (MH-83-AAA) – cu defectiuni*, la 
pretul de 1.970 Euro – exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la pretul BNR din 
ziua platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor mobile descrise 
anterior, il reprezinta Sentinta nr. 
601/2015 din data de 09.12.2015 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 46/101/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi la data de 23.03.2018 
orele 12:oo. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de 
ora licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini in valoare de 200 lei. Invităm 
pe toti cei care vor sa se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop şi 
pâna la acel termen să depună oferte 
de cumpărare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului 
mobil sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la telefon-fax  0756482035, 
email: office@consultant-insolventa.ro; 
sau la sediul lichidatorului judiciar din 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL.

l Anunț de licitație privind închirierea 
unui spațiu în suprafață construită de 
85 mp - proprietate privată a județului 
Dâmbovița, situat în municipiul Târgo-
vişte, Strada Virgil Drăghiceanu nr.5A. 
Informații generale privind locatorul: 
Consiliul Județean Dâmbovița  cu 
sediul în Târgovişte, Piața Tricolorului 
nr.1, cod fiscal 4280205, telefon 
0245/207600, fax 0245/212230, e-mail: 
consjdb@cjd.ro, organizează licitație 
publică pentru închirierea unui spațiu 
în suprafață construită de 85 mp - 
proprietate privată a județului Dâmbo-
vița, situat în municipiul Târgovişte, 
Strada Virgil Drăghiceanu nr.5A. 2. 
Informații generale privind spațiul care 
se închiriază: 2.1. Construcție în supra-
față de 85 mp, situată în municipiul 
Târgovişte, Strada Virgil Drăghiceanu 
nr.5A. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: prin 
solicitare, de la sediul Consiliului 
Județean Dâmbovița, Direcția admi-
nistrarea patrimoniului, etaj VII, 
camera 131. 3.2. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea unui exemplar 
din documentația de atribuire: Costul 
documentației de atribuire este de 100 
lei şi se achită în numerar la casieria 
Consiliului Județean Dâmbovița sau 
p r i n  v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO41TREZ27121360250XXXXX, 
beneficiar Consiliul Județean Dâmbo-
vița, CUI 4280205. 3.3. Valoarea garan-
ției de participare: 487 lei şi se achită 
numerar la casieria Consiliului Jude-
țean Dâmbovița sau prin virament în 
contul RO15TREZ2715006XXX000252, 
beneficiar Consiliul Județean Dâmbo-
vița, CUI 4280205. 3.4. Data – limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
27.03.2018, ora 1100. Răspunsul la 

clarificările solicitate va fi formulat 
într-o perioadă care nu trebuie să depă-
şească 2 zile lucrătoare de la primirea 
acestora. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data – limită de depunere a ofer-
telor: 30.03.2018, ora 1100. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Regis-
tratura Consiliului Județean Dâmbo-
vița, parter, camera 24 şi vor respecta 
prevederile pct.4 din documentația de 
atribuire. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data, ora şi locul la care se 
va desfăşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 02.04.2018, ora 1100, 
Consiliul Județean Dâmbovița, Piața 
Tricolorului nr.1, Sala Vlad Ţepeş, 
parter. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute: Tribu-
nalul Dâmbovița, Calea Bucureşti, nr.3, 
telefon 0245/612334, fax 0245/216622. 
7. Data transmiterii anunțului de lici-
tație în vederea publicării în ziare la 
nivel naţional şi local şi pe site-ul 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa www.
cjd.ro: 20.03.2018. 8. Informații supli-
mentare se pot obține la telefon: 
0245/207734, persoană de contact 
Ştefănoiu Camelia. Preşedinte dr.ing.
Daniel-Nicolae Comănescu

PIERDERI
 

l Pierdut atestat transport persoane 
emis de ARR Dolj pe numele Dobrin 
Leornard Mihai. Se declară nul.

l Pierdut Certificate Constatatoare şi 
Certificat de Înregistrare pentru firma 
SC Quality Medical Service SRL. 
Declar nul.

l Pierdut Certificate Constatatoare şi 
Certificat de Înregistrare pentru firma 
SC Quality Medical Marketing SRL. 
Declar nul. 

l Pierdut certificat constatator al 
sediului social din Bucuresti, Sector 1, 
Str. Aviatiei, nr.4, bloc 5D, Scara 2, etaj 
4, ap.26 emis in data de 10.11.2003 al 
societatii AD PRODUCTION GROUP 
SDPF INTERNATIONAL SRL, 
J40/14967/2003; CUI 15881278, il 
declaram nul.

l SC Smart Global Services SRL CUI 
18801478 -pierdut Registrul Unic de 
Control  pentru sediul social Bdul Timi-
soara nr.179 et.1 birou 5 sector 6. Il 
declar nul.

l SC Nord Invest  Group SRL CUI 
17247456- pierdut Registrul Unic de 
Control  pentru sediul social Bdul Timi-
soara nr.179 birou 8 sector 6. Il declar nul.

l LD Top Consulting SRL CUI 
14937397 -pierdut Registrul Unic de 
Control  pentru sediul social Bdul Timi-
soara nr.179 biroul9 sector 6. Il declar 
nul.

l Adld Vision Invest SRL CUI 
28353347 -pierdut Registrul Unic de 
Control  pentru sediul social Bdul Timi-
soara nr.179 biroul 7. Il declar nul.

l Certificat constatator pentru sediu 
com.Satu Mare nr.411 pe numele de 
Laszlo Gizella I.I. CUI20849265, 
F19/64/2007. Declar nul! 

l Pierdut legitimaţie Apa Nova cu nr. 
Matricol 18609, pe numele Militaru 
Marius Cătălin.

l Pierdut legitimaţie de revoluţionar nr. 
015 emisă de Fundaţia Pro Memoria 
Victimelor din Decembrie 1989 Victoria, 
pe numele Tăbăcaru Ion.

l SC Verde Virgilius SRL având CUI 
RO26536186, J40/1708/2010, declară 
pierdut registrul unic de control de la 
punctul de lucru din Calea Crângaşi nr. 
14, sector 6, Bucureşti.

l Declar pierdut atestat taxi seria 
111668, emis de ARR Bucureşti, pe 
numele Alămaru  Robert Mădălin.


