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OFERTE SERVICIU
l Firma SC Tentat Trans SRL 
angajeaza soferi categoria C+E, 
pentru transport international in 
Belgia si Franta. Pentru detalii va 
rugam sa apelati numarul de tel: 
0040.787.338.349.

Loc de muncă la abator în 
Germania, pentru muncitori 
calificați și necalificați. FĂRĂ 
comision! FĂRĂ cunoașterea 
limbii germane! FĂRĂ experi-
ență profesională! Salariul de 
început net min. 1.100Euro 
(depinde de postul ocupat). 
Aplică acum! Tel. 0733.445.599.

l I.S.J. Dâmbovița scoate la 
concurs  24 posturi de experți în 
c a d r u l  P r o i e c t u l u i 
POCU/74/6/18/105645 Școala 
Bucuriei -Parteneriat pentru o 
comunitate de învățare durabilă. 
Informații suplimentare pe 
pagina web: http://www.isj-db.ro/ 
și la sediul I.S.J. Dâmbovița.

l Primăria Tunari- Ilfov organi-
zează în data de 19.09.2018 
concurs recrutare pentru 2 posturi 
de Inspector de specialitate și 1 
post de Fochist. Detalii la 
021.267.53.00.

l SC Glorious Lighting SRL 
angajează muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea pieselor. 
Condiții: -minim 8 clase, -limba 
engleză nivel mediu, -experiență 
în domeniul fabricării corpurilor 
de iluminat min.4 ani. CV urile se 
transmit la adresa: hr@gloriousli-
ghting.eu.

l Unitatea Militară 02439 Bucu-
rești anunţă amânarea concur-
sului pentru ocuparea postului 
vacant de execuţie de personal 
civil contractual „Psiholog 
stagiar” (studii universitare de 
licenţă, specialitatea psihologie, în 
compartimentul medicina muncii 
și psihologie clinică), din datele: 
-proba scrisă -10.09.2018, ora 
10.00; -interviul -14.09.2018, ora 
10.00, la date ce vor fi comunicate 
ulterior. Menţionăm că anunţul 
iniţial s-a publicat în Cotidianul 
Naţional Jurnalul din data de 
14.08.2018.

l Grădini ţa  cu  Program 
Prelungit „Albă ca Zăpada” 
Fetești, cu sediul în localitatea 
Fetești, str.Căminului, nr. 1, 
judeţul Ialomița, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 

funcţiei: îngrijitor grupă preșco-
lari; -Număr posturi: 1,00 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
19.09.2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 19.09.2018, 
ora 12.00; -Interviul în data de 
19.09.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Absolvent studii 
liceale (cu diplomă de absolvire); 
-Vechimea în muncă constituie un 
avantaj. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Grădiniţei cu Program 
Prelungit „Albă ca Zăpada” 
Fetești. Relaţii suplimentare la 
sediul: Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Albă ca Zăpada” 
Fetești, persoană de contact: 
S to i ca  Nico le ta ,  t e l e fon : 
0243.361.118, fax: 0243.361.118, 
e-mail: gpp_fetesti@yahoo.com.

l Comuna Heleșteni, judeţul Iași, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie vacante din Aparatul de 
special itate al  Primarului 
comunei Heleșteni în cadrul 
Compartimentului Agricol. 
Funcţia pentru care se organi-
zează concursul: a)Condiţii de 
desfășurare a concursului: Proba 
scrisă se va desfășura în data de 
01.10.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Heleșteni, 
judeţul Iași. Interviul se va desfă-
șura în data de 03.10.2018, ora 
10.00,  la sediul  Primăriei 
Comunei Heleșteni, judeţul Iași. 
Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 de zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Heleșteni. b)Condiţiile de partici-
pare la concurs: În vederea 
înscrierii la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumu-
lativ condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999/R2, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Funcţia publică vacantă 
pentru care se organizează 
concursul: În cadrul Comparti-
mentului Agricol din Primăria 
Heleșteni: -1 post de inspector, 
clasa I, debutant. Condiţii de 
studii și de vechime: -consilier, 
clasa I, debutant: studii universi-
tare  de  licenţă  absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, profil 

agricol, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, fără 
vechime. Condiţiile de desfășu-
rare a concursului, condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia 
și actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere sunt 
afișate și la sediul Primăriei 
Comunei Heleșteni, judeţul Iași. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Heleșteni, 
persoană de contact: Bortaș Paul 
Radu -secretarul comunei Heleș-
teni, tel.nr.0232.716.768.    

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Săcălaz, cu sediul 
în comuna Săcălaz, str.a IV-a, 
nr.368, județul Timiș, organizează 
concurs, conform Legii 188/1999, 
pentru ocuparea funcțiilor 
publice vacante de: -inspector, 
clasa I, grad profesional superior, 
la Biroul Impozite și Taxe Locale; 
-inspector, clasa I, grad profesi-
onal principal, la Biroul Urba-
nism. Concursul se va desfășura 
la sediul instituției, astfel: -proba 
scrisă- 27 septembrie 2018, ora 
10.00; -interviul- 01 octombrie 
2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Inspector, clasa I, 
grad profesional superior, la 
Biroul Impozite și Taxe Locale: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniile: 
știinţe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
7 ani; Inspector, clasa I, grad 
profesional principal, la Biroul 
Urbanism: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniile: arhitectură; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani. Candidații 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 de 
zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Unității Administrativ 
Teritoriale Comuna Săcălaz. 
Relații suplimentare și coordona-
tele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Săcălaz. 
Persoană de contact: Căpitan 
Simona, inspector resurse umane, 
telefon/fax: 0256.367.101, e-mail: 
primaria_sacalaz@yahoo.com.

l În conformitate cu Legea 
95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modifică-
rile și completările ulterioare, și 
Ordinul MSP 284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și desfășurare a 
concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din 
OMS nr.954/2017, Spitalul Jude-
ţean de Urgenţă Alexandria, cu 
sediul în localitatea Alexandria, 
judeţul Teleorman, strada Liber-
tăţii, nr.1, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei 
specifice comitetului director, 
după cum urmează: -1 post de 
director îngrijiri. La concurs /
examen se pot înscrie candidaţii 
care îndeplinesc, cumulativ, crite-
riile generale și specifice. Criteriile 
generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu 
au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea 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 săvârșite cu 
intenţie, care i-ar face incompati-
bili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; c)au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; 
d)nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt 
următoarele: 1.sunt asistenţi 
medicali generaliști principali; 2.
au cel puţin 2 ani vechime ca asis-
tenţi medicali generaliști princi-
pali ;  3 .sunt absolvenţi  de 
învăţământ universitar de lungă 
sau scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă/absolvire. Concursul/
examenul pentru ocuparea func-
ţiei specifice comitetului director 
al unităţii se va organiza în data 
19.09.2018, ora 10.00- proba 
scr i să ,  respect iv  data  de 
24.09.2018, ora 10.00- susţinerea 
orală a proiectului de specialitate, 
ora 14.00- interviul de selecţie, la 
sediul unităţii. Înscrierile se vor 
face la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Alexandria, str.Liber-
tăţii, nr.1, dosarul de concurs se 
poate depune, cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de data susţi-
nerii concursului, la Serviciul 
RUNOS al Spitalului. Teme-
le-cadru pentru proiectul de 

specialitate și bibliografia de 
concurs sunt disponibile pe site-ul 
unităţii: www.spitalulalexandria.
ro. (1)Candidaţii își aleg tema 
pentru proiectul/lucrarea de 
specialitate din cele stabilite de 
comisia de concurs, prin publi-
catia de concurs, și îl depun o 
dată cu înscrierea la concurs. (2)
Proiectul/lucrarea de specialitate 
trebuie să fie realizat/realizată 
individual de către candidat, să 
rezolve problemele solicitate 
într-un volum de maximum 8-10 
pagini tehnoredactate pe calcu-
lator cu fonturi de 14 și trebuie să 
fie depus/depusă la înscriere. 
Pentru a fi declaraţi admiși, 
candidaţii trebuie să obţină în 
cadrul concursului/examenului 
media finală cel puţin 7, iar la 
fiecare probă minimum nota 6. 
Relaţii suplimentare la Serviciul 
RUNOS, telefon: 0247.306.723.

l În conformitate cu Legea 
95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modifică-
rile și completările ulterioare, și 
Ordinul MSP 284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și desfășurare a 
concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din 
OMS nr.954/2017, Spitalul Jude-
ţean de Urgenţă Alexandria, cu 
sediul în localitatea Alexandria, 
judeţul Teleorman, strada Liber-
tăţii, nr.1, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei 
specifice comitetului director, 
după cum urmează: -1 post de 
director medical. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii 
care îndeplinesc, cumulativ, crite-
riile generale și specifice. Criteriile 
generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu 
au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea 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 săvârșite cu 
intenţie, care i-ar face incompati-
bili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; c)au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; 
d)nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt 
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următoarele: 1.sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul medi-
cină, specializarea medicină; 2.
sunt confirmaţi cel puţin medic 
specialist; 3.au minimum 5 ani 
vechime în specialitatea respec-
tivă. Concursul/examenul pentru 
ocuparea funcţiei specifice comi-
tetului director al unităţii se va 
organiza în data de 20.09.2018, 
ora 10.00- proba scrisă, respectiv 
data de 25.09.2018, ora 10.00- 
susţinerea orală a proiectului de 
specialitate, ora 14.00- interviul 
de selecţie, la sediul unităţii. 
Înscrierile se vor face la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, str.Libertăţii, nr.1, 
dosarul de concurs se poate 
depune, cu cel puţin 5 zile lucră-
toare înainte de data susţinerii 
concursului, la Serviciul RUNOS 
al Spitalului. Temele-cadru 
pentru proiectul de specialitate şi 
bibliografia de concurs sunt 
disponibile pe site-ul unităţii: 
www.spitalulalexandria.ro. (1)
Candidaţii îşi aleg tema pentru 
proiectul/lucrarea de specialitate 
din cele stabilite de comisia de 
concurs, prin publicaţia de 
concurs, şi îl depun o dată cu 
înscrierea la concurs. (2)Proiectul/
lucrarea de specialitate trebuie să 
fie realizat/realizată individual de 
către candidat, să rezolve proble-
mele solicitate într-un volum de 
maximum 8-10 pagini tehnore-
dactate pe calculator cu fonturi 
de 14 şi trebuie să fie depus/
depusă la înscriere. Pentru a fi 
declaraţi admişi, candidaţii 
trebuie să obţină în cadrul 
concursului/examenului media 
finală cel puţin 7, iar la fiecare 
probă minimum nota 6. Relaţii 
supl imentare la  Serviciul 
RUNOS, telefon: 0247.306.723.

l Administraţia Municipală 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post vacant (contractual) din 
cadrul Biroului Consultanță şi 
Expertiză: Șef Birou– 1 post; 
Condiți i  specifice privind 
ocuparea postului de Șef Birou: 
-pregătirea de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul fizicii; -vechime 
minimă în specialitatea necesară: 
7 ani;
Proba scrisă se va desfăşura în 
data de 26.09.2018, ora 11:00 la 
sediul Administraţiei Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic, Serviciul Resurse 
Umane, Bulevardul Națiunile 
Unite, nr.1, bloc 108A, iar inter-
viul se va susţine într-un termen 
de maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele se pot depune până la 
data de 10.09.2018 la sediul 
Administraţiei Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, Serviciul Resurselor 
Umane, luni- vineri între orele 
10.00-15.00. Cerinţele specifice 
privind ocuparea postului se vor 
afişa la sediul Administraţiei 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic şi pe 
site-ul P.M.B. (www.pmb.ro) şi pe 
portalul posturi.gov.ro. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 
0213715050 interior 123.

l Primăria Comunei Sălcuța 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual  
vacant, pe perioadă determinată, 
de ÎNGRIJITOR- normă de 
muncă 1/2,  la Centrul de zi din 
satul Mîrza, comuna Sălcuța, 
județul Dolj. Condiţii cumulative 
necesare în vederea participării la 
concurs: candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute 
de art.3 din Anexa la HG 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; studii 
generale sau medii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
vechime în muncă: minim 1 an. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Sălcuța, 
localitatea Sălcuța, str.Alexandru 
Ioan Cuza, nr.122, județul Dolj, 
conform calendarului următor: 
proba scrisă: data de 19.09.2018, 
ora 10.00; proba de interviu: data 
de 20.09.2018, ora 10.00. Detalii 
privind condițiile specifice şi bibli-
ografia de concurs sunt afişate la 
sediul şi pe site-ul instituției. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conțină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art.6 din anexa la HG nr.286/2011 
şi se vor depune în termen de 10 
de zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Sălcuța. 

Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Primăriei comunei 
Sălcuța, la telefon: 0251.363.006 
şi adresa de email: www.primă-
ria-salcuta.ro

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând l inie  panificație , 
completă, aflată în funcțiune, 
Filiaşi, Dolj. Tel.0744.399.925.

CITAȚII  
l Chiriacu Nadia Vasilica, cu 
ultimul domiciliu în Iasi este 
chemat la Judecătoria Iaşi, în 
ziua de 18.09.2018, ora 08:30, in 
calitate de Pârât, în proces cu 
Miron Ludov în calitate de Recla-
mant, în dosar nr. 974/245/2018, 
avand ca obiect “obligaţie de a 
face”.

l Pârâtul Bracrău Liviu este citat 
la Judecătoria Dorohoi, la 
19.09.2018, pentru „Partaj”

l Pârâtul Nenca Alexandru- 
Andrei, Broscăuţi, Botoşani, este 
citat la Judecătoria Dorohoi, la 
13.09.2018, pentru divorţ.

l Dumitru Nicolae, cu domiciliul 
cunoscut în Bucureşti, sector 1, str. 
Ana Ipătescu, nr. 11, este chemat 
la Tribunalul Bucureşti Secţia a 
VI-a civilă, cu sediul în Bucureşti, 
Splaiul Independenţei nr. 319L, 
clădirea B - Sema Parc, etaj 1, sala 
E 26, sector 6, în data de 
20.09.2018, ora 9:00, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 26434/3/2004, 
în litigiu cu Banca Română de 
Scont SA - Bancă în faliment - 
reclamant, prin lichidator - Fondul 
de Garantare a Depozitelor 
Bancare – pentru pretenţii.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului 

Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Tălpăşanu Mădălina 
Roxana, domiciliată în comuna 
Vârtop, nr. 292, județul Dolj, în 
calitate de intimată, în dosarul 
civil nr. 1963/90/2018, cu termen 
d e  j u d e c a t ă  l a  d a t a  d e 
07.09.2018, având ca obiect înlo-
cuire de măsură de protecție-pla-
sament, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

Tribunal Tel Aviv Israel De 
Afaciere Familiare. Recla-
mant: Yuval Cohen -Contra - 
Pârâta: Giora Valentina, 
paşapor t  românesc  nr. 
001418332. Domiciliata în 
Orasul Arad România, dupa 
cunostinta Reclamantului. 
Instiintare de înlocuire a 
cererii de prezentare in 
instanta. Pe data de 12 noiem-
brie 2017, Reclamantul a 
depus o cerere in Instanța de 
Judecată a Tribunalului din 
Tel Aviv pentru a permite 
anularea casatorei. Sunteți 
invitată să depuneți o decla-
rație de apărare, inclusiv docu-
mentele însoțitoare (în funcție 
de formularul 43b cerut de 
regulamentul 343 (b) (1) a 
codului de procedură civilă, 
1984, în termen de 30 de zile 
de la data ultimei publicări. In 
cazul in care acest lucru nu se 
va intimpla, Reclamantul va 
avea dreptul de a solicita o 
hotărâre in lipsa de prezentare 
a Paratului, pe baza declarației 
de mai sus a cererii de anulare 
a casatoriei. O copie a cererii şi 
a anexelor sale, pot fi obținute 
prin Oficiul subsemnatului la 
adresa specificată mai sus, sau 
în dosarul instanței. Yehuda 
Buckwald, Adv. Jabutinski 33 
Ramat Gan Israel .  Tel : 
9 7 2 - 3 6 4 4 2 1 7 0  e m a i l : 
buckwald-law@013.net.il.

l Pârâții Circhia Nicu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat/
comuna Tortomanu, judetul 
Constanța şi pârâta Moga 
Euzefina, domiciliată în sat/
comuna Soleşti, județul Vaslui, 
sunt citați şi chemați personal la 
interogatoriu la Judecătoria 
Vaslui pentru termenul de jude-
cată din data de 05.09.2018, ora 
08.30 în proces cu reclamanta 
A r c h i a  G e n e v a ,  d o s a r 
nr.901/333/2017, având ca obiect 
partaj succesoral.

DIVERSE  
l Domnule Preşedinte, Subscrisa 
Partidul Neoliberal, af lată la 
poziţia 157 în Registrul Partidelor 
Politice, identificată cu CIF 
38417340 vă transmitem prin 
prezenta -şi totodată depunem 
-modificările aduse Statutului 
PN, în conformitate cu prevede-
rile art. 25 pct. 2 din Legea 
14/2003 -Legea Partidelor Poli-
tice.

l Comunicat de presă. URB 
Rulmenţi Suceava S.A. infor-
mează ca Raportul pe Semestrul I 
2018 întocmit conform Regula-
mentului ASF nr. 5/2018 a fost 
depus la A.S.F. şi la B.V.B. şi se 
află la dispoziţia acţionarilor la 
sediul societăţii din Suceava, 
Zona Ind. Scheia, f.n. Raportul 
pe semestrul I 2018 se găseşte şi 
pe pag.web a societăţii: www.
urb-s.ro. Informaţii suplimentare 
la telefon: 0330.101.605 între 
orele 08.00-16.00.

l SC OMV Petrom SA anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a a 
cordului de mediu pentru 
proiectul “Servicii de inginerie, 
echipare de suprafata sondele de 
injectie polimer H12, 497 Inde-
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pendenta”, propus a fi amplasat 
in extravilan comuna Schela, 
judetul Galati. Infomatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Galati 
din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si 
la sediul SC OMV Petrom SA din 
Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, in 
zilele de luni-joi, intre orele 8.30 - 
16.00 si vineri intre orele 8.30 - 
13.30. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Galati din str. Regiment 11 Siret, 
nr. 2.

l Crăciun Gabriela, Coteț Ștefan 
Petru și Coteț Mihnea Radu 
având domicilul în Str. Dristo-
rului, nr. 96, bl. 12B, sc. A, ap.39, 
sector 3, mun.București, titulari ai 
planului /programului  Plan 
Urbanistic Zonal – Extindere și 
Remodelare Locuință în locali-
tatea București, str. Litovoi 
Voievod, nr. 62-64, sector 2, 
anunţă publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în 
cadrul ședinței Comitetului 
Special Constituit din data de 
23.08.2018, urmând ca planul/
programul  propus să fie supus 
procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu. Comentarii privind 
decizia etapei de încadrare se 
primesc în scris  la sediul A.P.M. 
București, în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea 
anunțului.

l Denumire județ: Prahova, 
UAT Salciile. Sectoare cadastrale: 
7, 8, 16 si 17. OCPI Prahova 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.7, 8, 16 și 
17, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 

Data de început a afișării: 
04.09.2018. Data de sfârșit a 
afișării: 02.11.2018. Adresa 
locului afișării publice: Primaria 
Com.Salciile, Sat Salciile, nr.297. 
Repere pentru identificarea loca-
tiei: Sediul primariei se afla în 
centrul satului la intersecția 
dintre DJ100 C și DJ102 D. Cere-
rile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei Salciile și pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobi-
l iară .  Informaț i i  pr iv ind 
Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la 
adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

DISPARIȚII  
l Vă aducem la cunoștință că pe 
rolul Judecătoriei Balș se află 
dosarul nr.1489/184/2018, având 
ca obiect declararea morții prezu-
mate a dispărutului Boltașu 
Marin (născut la data de 
06.04.1917), cu ultimul domiciliu 
în comuna Iancu Jianu, județul 
Olt, fiul lui Dumitru și Floarea, 
dispărut după cel de al doilea 
război mondial. Orice persoană 
care ar putea da informații 
pentru soluționarea cererii este 
invitată să le comunice instanței.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Administratorul 
Unic al S.C. Alexandra Turism 
S.A.  cu sediul în București, str. 
Gheorghe Ţiţeica, nr.109-119, 
sector 2,  înmatriculată la 
ORCMB sub nr. J40/17748/2003, 
având CUI 16020888, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Alexandra 
Tur i sm S .A. ,  în  data  de  
01.10.2018, ora 10,00, având 

următoarea ordine de zi: 1) 
Prelungirea mandatului de 
cenzor pentru Comisia de 
Cenzori formata din Buidan 
Florica, Teodor Călin si Mărgărit 
Silvia  pentru un mandat de 3 ani. 
2) Stabilirea datei de înregistrare 
pentru acţionarii asupra carora se 
răsfrâng efectele adunării gene-
rale, administratorul unic propu-
nând ca dată de înregistrare data 
de 11.10.2018. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor va 
avea loc în Pitești, str. Depozitelor, 
nr.6, judeţul Argeș (în sala de 
ședinţă a S.C. Trivale S.R.L.). În 
cazul in care la data de 01.10.2018 
nu se întrunește cvorumul cerut 
de lege, a doua ședinţa se va tine 
a doua zi, 02.10.2018, ora 10,00 la 
aceeași adresă. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe și să 
voteze toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfâr-
șitul zilei de 21.09.2018, data de 
re fer in ţă .  Re la ţ i i  l a  t e l : 
0248/223251. Administrator 
Unic, Bulf Paulina.

l Convocator: Administratorul 
unic al societăţii Alexandra 
Turism S.A., cu sediul în Bucu-
rești, Str. Gheorghe Țițeica, nr. 
109-119, sector 2, înregistrată la 
O.R.C. sub nr. J40/17748/2003, 
având C.U.I. RO 16020888, în 
conformitate cu legea și cu Actul 
constitutiv al societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 03.10.2018, la ora 10.00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţio-
narilor la data de referinţă 
23.09.2018, care au dreptul de a 
participa și de a vota în cadrul 
adunării generale, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Validarea subscri-
erii unui număr de 157.365 
acțiuni pentru care au fost 

vărsate integral sumele reprezen-
tând contravaloarea acestora, 
respectiv suma de 393.412,50 lei, 
ca urmare a încheierii termenului 
de subscriere la majorarea de 
capital social prin aport în 
numerar al acţionarilor, aprobată 
prin Hotarârea AGEA nr. 
3/21.12.2016. 2. Aprobarea majo-
rării capitalul social de la 
393.412,50 lei la 786.825 lei, 
reprezentând un număr de 
314.730 acţiuni, fiecare cu o 
valoare nominală de 2,5 lei, ca 
urmare a finalizării procedurii de 
majorare a capitalului social 
aprobată prin Hotarârea AGEA 
nr. 3/21.12.2016. 3. Aprobarea 
modificării Actului constitutiv al 
societății după cum urmează: 
preambulul va avea conţinutul 
„Prezentul act constitutiv este 
încheiat între actionarii de tip 
listă, a căror evidenţă este ţinută 
de Registrul Miorita S.A.”, Art. 6 
va avea conținutul: “Capitalul 
social al Alexandra Turism S.A. 
subscris și integral vărsat este în 
valoare de 786.825 lei, reprezen-
tând un număr de 314.730 acţiuni 
nominative, fiecare cu o valoare 
niminală de 2,50 lei. Capitalul 
social are următoarea structură: - 
Persoane fizice deţin 98,27 %  din 
capitalul social, reprezentând un 
număr de 309.294 acțiuni cu o 
valoare nominală de 2,50 lei 
fiecare, în valoare totală de 
773.235 lei;- Persoane juridice 
detin 1,73 %  din capitalul social, 
reprezentând un număr de 5.436 
acțiuni cu o valoare nominală de 
2,50 lei fiecare, în valoare totală 
de 13.590 lei. Participarea la 
beneficii și pierderi se face 
proporțional cu participarea la 
capitalul social.” și Art. 7 para-
graful 2 va avea conţinutul: 
„Evidenţa acţiunilor și structura 
acţionarilor societăţii este de tip 
listă și este ţinută de Registrul 

Mioriţa S.A., cu sediul în 
Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, 
nr. 20 A, jud. Cluj, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J12/1267/1997, având C.U.I. RO 
9599222.” 4. Aprobarea Actului 
Constitutiv actualizat al socie-
tăți i .  5 .  Mandatarea unei 
persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii 
hotărârea AGEA ce va fi adop-
tată și Actul constitutiv actua-
lizat.  6.  Mandatarea unei 
persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea 
hotărârii AGEA ce va fi adoptată 
la Oficiul Registrului Comerţului, 
publicarea acesteia în Monitorul 
Oficial al României, partea a 
IV-a, precum și să obţină docu-
mentele aferente eliberate de 
ORC. Documentele referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de 
zi a ședinţei pot fi consultate și 
procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data de 01.09.2018. 
Reprezentarea acţionarilor se 
poate face și prin alte persoane 
decât acţionarii, cu excepţia 
administratorului unic, pe bază 
de procuri speciale, care se vor 
depune la sediul societăţii până la 
data de 28.09.2018. În același 
termen se vor depune la sediul 
societăţii buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și 
semnate de acţionari, personal 
sau prin poștă. În cazul în care la 
prima convocare nu vor fi întru-
nite condiţiile de prezenţă, a doua 
convocare se face pentru data de 
04.10.2018, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de 
zi. Administrator unic, Bulf 
Paulina.

LICITAȚII  
l Primăria Municipiului Târgu 
Jiu anunţă organizarea unei lici-
taţii publice deschise pentru 
concesionarea unui teren în 
suprafață 627 mp situat în Muni-
cipiul Târgu Jiu, Zona Termocen-
t r a l e i ,  F. N . ,  î n  v e d e r e a 
desfășurării de activități de 
producție și / sau prestări servicii. 
Durata concesiunii este de 49 ani. 
Locul de unde poate fi achiziţio-
nată documentaţia și costul docu-
mentaţiei: Biroul Licitaţii din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu, etaj 2, costul documen-
taţiei este de 50 lei Ron și se poate 
achita numerar la casieria  
concedentului sau cu ordin  
d e  p l a t ă  î n  c o n t u l 
RO30TREZ24A510103200101X 
deschis la Trezoreria Târgu Jiu. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 12.09.2018, ora 
15.00. Informaţii privind ofertele: 
ofertele se depun în plic închis cu 
adresa de înaintare a ofertei, în 
conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire.Data 
limită de depunere a ofertelor: 
18.09.2018, ora 10.00. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: ofer-
tele se depun la sediul proprieta-
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rului  terenului ,  Pr imăria 
Municipiului Târgu Jiu, B-dul. 
Constantin Brâncuşi, nr. 19, 
parter, camera C.I.C. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar, 
original. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 18.09.2018, 
ora 13.00, la sala de şedințe a 
primăriei, etaj 1. Relaţii suplimen-
tare se obţin de la Biroul Licitaţii 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu, tel. 0253.205036.

l SC “Electrificare CFR” SA – 
SE Craiova/Aleea I Depoului, 
nr.5, jud.Dolj,  Cod Fiscal: 
R O 1 6 8 2 8 3 9 6 ,  R e g .  C o m 
J40/16205/2004, vinde prin lici-
tație publică cu strigare: Dacia 
Break, PIF 1999/CE Craio-
va/2721,87Lei; Autoturism Dacia 
1 3 0 7 ,  P I F / 1 9 9 9 / C E  T g .
Jiu/1638.30Lei, Automobil Mixt 
Dacia 1307,  PIF 1999/CE 
Roşiori/1638.30Lei în data de 
18.09.2018, ora 10.30, cu repetare 
î n  c a z  d e  n e a d j u d e c a r e : 
09.10.2018 şi 30.10.2018, ora 
10.30. Achiziționare documen-
tație- sediul SE Craiova până pe 
17.09.2018, ora 15.30, dată limită 
achitare garanție participare 
(10% preț pornire licitație/MF). 
Relații tel.0728.101.753.

l SC Rovit SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin admi-
nistrator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie urmatorului activ aflat 
in patrimoniul debitoarei , 
respectiv Proprietate imobiliara 
(parterul unui imobil) formata 
din apartament cu 3 camere si 
dependinte, in suprafata utila de 
123,25 mp, din care apartamentul 
efectiv are o suprafata utila de 
51,77 mp, iar Crama are 71,48 mp 
si teren aferent, in suprafata 
masurata de 941 mp, situat in loc. 
Boldesti-Scaieni, sat Seciu, jud. 
Prahova, la pretul de 83.750 lei 
fara TVA. Etajul este proprietatea 
altei persoane. Daca cumpara-
torul este o societate platitoare de 
TVA, va opera taxarea inversa, iar 

pretul nu va fi purtator de TVA. 
Licitația publica are loc in baza 
hotărârilor Adunării Creditorilor 
din 09.03.2011, 30.05.2013 si 
26.06.2018 si a regulamentului de 
participare la licitație. Ședințele 
de licitații vor avea loc pe data de: 
0 4 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
1 1 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
1 8 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
2 5 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
03.10.2018, 05.10.2018 orele 
12.00, la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Vânzarea se face conform 
caietului de sarcini întocmit de 
administratorul judiciar in 
cuantum de 2.000 lei + TVA. 
Relații la telefon 0344104525.

l Anunţ de licitaţie publică cu 
strigare. Penitenciarul Slobozia, cu 
sediul în localitatea Slobozia, 
strada Gãrii,  nr.54, judeţul 
Ialomița, codul fiscal 4231679, 
t e lefon  0243 .232 .606  sau 
0243.232.607, email pslobozia@
anp.gov.ro sau achizitii.pslo-
bozia@anp.gov.ro, persoană de 
contact: Coman Vasilică. 1.
Obiectul licitaţiei publice cu stri-
gare: arendarea suprafeţei de 
408.340 mp din localitatea 
Slobozia -ferma agrozootehnică 
Amara, plan cadastral nr. 3619/
T53 parțial. 2.Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 1000 lei/ha. Saltul 
de supralicitare este de 10 lei. 
3.Valoarea garanţiei de partici-
pare: 1000 lei. 4. Documentaţia de 
atribuire este gratuitã. Se poate 
solicita la sediul unităţii sau la 
adresa de email: achizitii.pslo-
bozia@anp.gov.ro. 5.Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
03.09.2018. 6.Data limită de depu-
nere a documentelor de calificare: 
06.09.2018, ora 10.00. 7.Data de 
deschidere a documentelor de 
calificare: 06.09.2018, ora 11.00.

l Debitorul SC RUPS SA socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Proprietate imobiliară „Teren 

intravilan arabil” în suprafață de 
16.163,80 mp, situat în Oraş 
Dărmăneşti, Județ Bacău, având 
nr. cadastral 390 -730 -731 -732 
-733 -734 -735 -740 -988. Preț 
pornire licitație 6.465,50 Euro 
exclusiv TVA. 2.Proprietate 
imobiliară „Teren arabil” în 
suprafață de 4.581 mp, situat în 
intravilanul Comunei Dofteana, 
Județ Bacău, având nr. cadastral 
1030. Preț pornire licitație 
1.672,00 Euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobilele ”Terenuri„ aflate în 
proprietatea SC RUPS SA este de 
1.000,00 lei exclusiv TVA. -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
imobilele  ”Terenuri„  aparținând 
SC RUPS SA reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO53 BITR PH1R 
ON03 8212 CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Monte-
belluna Suc. Bucureşti, Ag. 
Ploieşti, până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului 
de sarcini pentru proprietățile 
imobiliare, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru imobilele  
”Terenuri„ prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 
07.09.2018, ora 14.00, iar dacă 
proprietățile imobiliare nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații vor fi în 
data de 14.09.2018, 21.09.2018, 
28.09.2018, 05.10.2018, ora 14.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, 
Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Anunţ de participare  la lici-
taţie pentru închirierea unor 
suprafeţe de teren situate în 

albiile minore. 1. Informaţii gene-
rale: Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, 
Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod 
fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 
739.881; fax:0250/738.255. 2. 
Obiectul si durata închirierii : 
închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de 
participare : dovada cumpărării 
caietului de sarcini; garanția de 
participare la licitatie - 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale 
constituită prin ordin de plată 
confirmat prin extras de cont sau 
scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt; certificatul consta-
tator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului, valabil la data 
deschiderii ofertelor; certificate 
constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plata a 
impozitelor si taxelor către stat 
inclusiv cele locale; certificat de 
atestare fiscală; cazier fiscal al 
persoanei juridice şi al adminis-
tratorului acesteia emis de DGFP; 
cazier judiciar al persoanei juri-
dice şi al administratorului aces-
teia; certificat unic de înregistrare 
emis de Oficiul Registrului 
Comerţului; bilanţul contabil sau 
extrase de bilanț pentru anul 
anterior în care se inițiază proce-
dura, vizat de administraţia 
fiscală; fisa de informatii generale 
- cuantumul cifrei de afaceri 
minime pe anul anterior celui în 
care se inițiază procedura; decla-
rație că nu se află in litigiu cu 
titularul dreptului de adminis-
trare. 4. Cuantumul garanţiei de 
participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, consti-
tuită prin ordin de plată 
confirmat prin extras de cont sau 
scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt. 5. Descrierea succintă 
a bunului imobil ce urmează a fi 
închiriat: Închiriere suprafeţe de 
teren în albiile minore ale râurilor 
şi pârâurilor din Jud.Vâlcea, 
pentru exploatarea de agregate 
minerale în vederea înlăturării 
materialului aluvionar: Lotul 1 - 
4.346 mp, teren albie minoră a 
pârâului Cheia, Loc. Cheia, jud. 

Vâlcea. Lotul 2 - 11.629 mp, teren 
albie minoră a pârâului Govora, 
Loc. Buneşti, jud. Vâlcea. 6. Data, 
locul şi ora limitã de primire a 
ofertelor: 19.09.2018 până la ora 
1000 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 7. Data şi locul deschiderii 
acestora: 19.09.2018 începand cu 
ora 1030 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 8. Modul de obţinere a 
caietului de sarcini : de la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt ,   Biroul Patrimoniu - 
Cadastru, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.410 lei. 9. Durata în 
care ofertanţii rãmân angajaţi 
prin termenii ofertelor lor: Peri-
oada de valabilitate a ofertei va fi 
de 90 de zile calendaristice de la 
data licitației deschise organizată 
pentru atribuirea contractului de 
închiriere.

PIERDERI  
l Pierdut carnet student, pe 
numele Simon Sebastian, zona 
Bucureşti Lacul Tei, Nr. contact: 
0741.293.168, email: simon_sebas-
tian98@yahoo.com.

l Subscrisa, Fantake Investment 
SRL,  înregistrată  sub nr. 
J08/2118/2015, CUI: 35370340, cu 
sediul în Braşov, str. Moldovei, nr. 
16, jud. Braşov, declar pierdute 
Certificatul de înregistrare al 
societății precum şi certificatele 
constatatoare emise în baza Legii 
nr. 359/2004. Le declarăm nule.

l Pierdut CPC (Atestat marfă) şi 
card tahograf eliberate de ARR 
Dolj pe numele Balotescu Alin. Se 
declară nule.

l Pierdut certificate de inregis-
trare si certificate constatator de 
la sediul social al societatii 
DYNAMIC LUK SRL, CUI 
RO30889836. Le declar nule.

l Mariv i s imo SRL CUI: 
38007022 J23/3912/2017 pierdut 
certificat constatator pentru 
punctul de lucru din Bucureşti, 
sector 2, str. Mihai Bravu nr.130, 
parter, bl.D23, îl declar nul.

l Pierdut carnet de comerciali-
zare a produselor agricole seria 
MH, nr. 0722481- 0722520 eliberat 
la data de 13.06.2018 de Primăria 
Comunei Vlădaia pe numele 
Gaiţă Eugen. Se declară nul.

l SC Dacoserv SA declară nule 
următoarele acte pierdute: docu-
mentaţia tehnică vizată spre 
neschimbare aferentă autorizaţiei 
de construire nr. 89S/06.03.2007 
eliberată de Primăria Sectorului 5 
pentru executare branşament la 
reţeaua de energie electrică 
pentru imobilul situat în Șos. 
Sălaj nr.225, sector 5 şi procesul 
verbal de recepţie a lucrării.


