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OFERTE SERVICIU
l Compania Noodle Pack angajeaza 
personal in Baneasa Shopping City 
Casieri si lucratori comerciali - 
Minimum studii medii - Dorinta de a 
activa intr-o pozitie stabila - Dorinta de 
dezvoltare personala Salariu motivant 
cuprins intre 2000 - 2200 lei net (in 
mana) Contact 0735061107.

l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR 
pentru transporturi marfă (prelată) pe 
teritoriul Germaniei. 1.950Euro 
salariu+ 24Euro diurna. Contract 
german, concediu, dispecerat în limba 
română. Așteptăm CV-ul dvs. la e-mail: 
Bewerbung@ullrich-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin Ange-
lescu, cu sediul în București, str. 
Aleea-Căuzași, nr. 49-51, sector 3, orga-
nizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractual vacante: 
-un post infirmieră debutant -comparti-
ment ATI: -să facă dovada că este 
înscris la curs infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau curs de infirmier 
organizat de furnizori autorizați de 
Ministerul Muncii și Ministerul Sănă-
tății; -fără vechime în specialitate; 
-școala generală; -un post îngrijitoare 
-administrativ: -școală generală; 
-vechime minim 6 luni. Pentru a ocupa 
un post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească condiții generale, 
conform art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Dosarele 
se depun în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, respectiv 
07.08.2018-21.08.2018, între orele 9.00-
13.00, și trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Proba scrisă va 
avea loc în data de 29.08.2018, ora 
10.00, iar proba practică va avea loc în 
data de 03.09.2018, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof. Dr. Constantin Ange-
lescu. Relaţii suplimentare,  tematica și 
bibliografia se pot obţine de la sediul 
Spitalului Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu, Biroul Resurse Umane, telefon nr. 
021.323.30.40, interior: 443.

l Spitalul de Pediatrie Pitești, judeţul 
Argeș, organizează concursuri pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante, nominalizate astfel: -un 
post fizician medical debutant, în Labo-
rator Radiologie și Imagistică Medicală, 
studii superioare în fizică sau echiva-
lent, fără vechime, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -două posturi regis-
trator medical, în cadrul Serviciului 
Informatică și Statistică Medicală, 
studii medii, vechime 6 luni în activi-
tate, vacant pe perioadă nedeterminată; 
-un post referent de specialitate I, în 
cadrul Serviciului Managementului 
Calităţii Serviciilor Medicale, studii 
superioare, vechime 6 ani și 6 luni în 
specialitate, vacant pe perioadă nede-
terminată; -două posturi bucătar, în 

Bloc Alimentar, studii școală generală, 
vechime 6 luni în meserie, vacant pe 
perioadă nedeterminată; -un post 
muncitor necalificat II, în Bloc 
Alimentar, studii școală generală, fără 
vechime și fără spor, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -un post muncitor neca-
lificat I, în Bloc Alimentar, studii școală 
generală, fără vechime, vacant pe peri-
oadă nedeterminată. Concursul se va 
desfășura la sediul unităţii din Pitești, 
str.Dacia, nr. 1, judeţul Argeș, sau la o 
altă locaţie ce va fi anunţată ulterior, în 
data de 29.08.2018- proba scrisă, ora 
10.00, iar interviul se va susţine în data 
de 04.09.2018, ora 10.00, pentru toţi 
candidaţii promovaţi la proba scrisă, 
inclusiv după soluţionarea contestaţi-
ilor. Data-limită până la care se pot 
depune dosarele  candidaţi lor : 
21.08.2018, ora 12.00- la serviciul 
Runos-Juridic-Contencios. Date de 
contact: secretar comisie de concurs- 
telefon: 0248.220.800, interior: 113. 
Temeiul legal HG286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare.

l Spitalul de Pediatrie Pitești, judeţul 
Argeș, organizează concursuri pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale temporar vacante, nominalizate 
astfel: -un post referent de specialitate 
II, în serviciul Aprovizionare, Trans-
port, Achiziţii Publice, Contractare și 
Depozitare, studii superioare, vechime 
3 ani și 6 luni în specialitate, vacant pe 
perioadă determinată; -un post econo-
mist II, în serviciul Aprovizionare, 
Transport, Achiziţii Publice, Contrac-
tare și Depozitare, studii superioare, 
vechime 6 luni în specialitate, vacant 
pe perioadă determinată. Concursul se 
va desfășura la sediul unităţii din 
Pitești, str. Dacia, nr. 1, judeţul Argeș, 
sau la o altă locaţie ce va fi anunţată 
ulterior, în data de 29.08.2018- proba 
scrisă, ora 10.00, iar interviul se va 
susţine în data de 04.09.2018, ora 
10.00,  pentru toţi candidaţii promo-
vaţi la proba scrisă, inclusiv după 
soluţionarea contestaţiilor. Data-limită 
până la care se pot depune dosarele 
candidaţilor: 13.08.2018, ora 12.00- la 
serviciul Runos-Juridic-Contencios. 
Date de contact: secretar comisie de 
concurs- telefon: 0248.220.800, inte-
rior: 113. Temeiul legal HG286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare.

l Sport Club Municipal Bacău, cu 
sediul în strada Pictor Th.Aman, nr.94, 
judeţul Bacău, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de antrenor maestru, normă 
întreagă pe durată nedeterminată: 
-proba scrisă va avea loc în data de 
03.09.2018 -ora 9.00, iar proba interviu 
în data de 03.09.2018, ora 14.00, în 
c o n f o r m i t a t e  c u  p r e v e d e r i l e 
HG286/2011. Ambele probe se vor 
desfășura la sediul unităţii în sala de 
ședinţe. Conditii de participare: absol-
vent al Facultăţii de Educaţie și Sport, 
vechime în funcţie 20 ani, categorie 
antrenor maestru. Dosarele se depun la 
Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul S.C.M. Bacău în perioada 
07.08.2018-21.08.2018, ora 14.00. 
Relaţii suplimentare la secretarul comi-
siei de concurs, telefon: 0234.512.404.

l Liceul cu Program Sportiv, cu sediul 
în localitatea Satu Mare, strada Ioan 
Slavici, numărul 43, judeţul Satu Mare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant 
aprobat prin Hotărâre de Guvern 
nr.286/2011, modificată și completată 
de Hotărârea de Guvern nr.1027/2014. 
Denumirea postului: Referent I S –
sportiv. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: superior; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: minim 9 ani; 
-permis de conducere: categoria B. 
Concursul va avea loc:  -Proba scrisă: 
data de 29.08.2018, ora 09.00, la sediul 
instituţiei. -Proba de interviu: data de 
29.08.2018, ora 12.00, la sediul institu-
ţiei. Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 21.08.2018, la sediul Lice-
ului cu Program Sportiv. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul Liceului 
cu Program Sportiv, la numărul de 
telefon: 0261717464, e-mail: l_sportiv@
yahoo.com. Persoană de contact este 
Crișan Florica, secretar al Liceului cu 
Program Sportiv Satu Mare.    

l Unitatea Militară 01047, cu sediul în 
localitatea Craiova, strada Caracal, 
nr.101,  judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcții 
contractuale vacante de: muncitor cali-
ficat (electrician), conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în data 
de 29.08.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 06.09.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii să ateste 
absolvirea cel puțin a unei școli profesi-
onale specifică funcţiei ce urmează a fi 
încadrată și să dețină autorizație 
ANRE; -vechime: 3 ani și 6 luni; -cunoș-
tințe de sănătate preventivă și colectivă; 
-capacitate de comunicare și relațio-
nare; -rezistență la efort fizic și psihic; 
-rapiditate în executarea activităților, 
sociabilitate, spirit de echipă, punctuali-
tate, meticulozitate, spirit de observație, 
grad ridicat al atenției distributive, 
responsabilitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Unității Militare 01047 Craiova. Relaţii 
suplimentare la sediul Unității Militare 
01047 Craiova, persoană de contact: plt.
adj. Dobre-Voicilă Dumitru, telefon: 
0251.54.54.92, interior: 111, fax: 
0251.41.60.47, e-mail: b26inf@gmail.
com.

l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bovinelor Dancu, cu 
sediul în localitatea Dancu, județul Iași, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante pe peri-
oadă nedeterminată: -muncitor cali-
ficat, 2 posturi (mecanic agricol- 1 post 
și mecanic utilaj- 1 post), cu vechime 
minim 3 ani, studii școală profesională; 
-tehnician zootehnist, 1 post, vechime 
minim 3 ani, studii medii; -muncitor 
calificat, 1 post (îngrijitor animale 
-mulgător, 1 post), vechime minim 3 
ani, studii gimnaziale. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în data 

de 30.08.2018, la ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 31.08.2018, ora 
10.00. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor de concurs este 21.08.2018. 
Locul unde se desfășoară proba prac-
tică și interviul este la sediul S.C.D.C.B. 
Dancu. Temeiul legal al organizării 
concursului este HG nr.286/2011. Infor-
mații suplimentare la sediul unității sau 
la telefon: 0232.272.465, 0232.272.667, 
e-mail: scdbdancu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr.
Carol Davila” București scoate la 
concurs următoarele posturi vacante 
contractuale, conform HG 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare: 4 
posturi de asistent medical generalist 
principal cu studii postliceale; 2 posturi 
de asistent medical generalist cu studii 
postliceale; 1 post de asistent medical de 
farmacie cu studii postliceale; 2 posturi 
de asistent medical generalist debutant 
cu studii postliceale; 1 post de brancar-
dier; 1 post de infirmieră; 2 posturi de 
infirmieră debutantă; 1 post de îngri-
jitor. Dosarele de concurs se depun la 
Biroul RUNOS din cadrul Spitalului 
până la data de 21.08.2018, ora 14.00. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
29.08.2018, ora 9.00, iar proba interviu 
va avea loc în data de 31.08.2018, ora 
9.00, la sediul spitalului din Calea 
Griviţei, nr.4, sect.1, București. Mai 
multe informații pot fi obținute la avizi-
erul spitalului și pe site-ul www.spcarol-
davila.ro.

l Anunt: Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Buzău, in 
temeiul H.G. nr. 286/23.03.2011 Regula-
mentului-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile și completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru  ocuparea  
următoarelor posturi (funcţie contrac-
tuală): 1 post asistent social practicant la 
Serviciul pentru îngrijiri de tip reziden-
țial pentru copil, astfel: Dată limită 
depunere dosare, în data de 21.08.2018; 
Selecţie dosare,  în data de 23.08.2018, 
ora 10; Proba scrisă,  în data de 
29.08.2018, ora 10; Interviu, în data de 
04.09.2018, ora 10; Condiții: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul de 
licență Asistență socială; atestat de liberă 
practică sau aviz de exercitare a profesiei 
de asistent social practicant eliberate, în 
condițiile legii, de Colegiul Național al 
Asistenților Sociali din România; 
vechime în specialitate-minim 1 an; 
Persoană de contact : Drăgostin 
Luminița - tel. 0238/711051. Dosarele 
vor fi depuse până la data de  21.08.2018, 
ora 16,30.  Toate probele se desfașoară la 
sediul instituţiei din  mun. Buzău, strada 
Bistriţei nr. 41,  jud. Buzău. Director 
Executiv, Loredana Elena-Dorobanțu, 
SRUS, Moldoveanu Daniela

l Anunt, Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului 

B u z ă u ,  i n  t e m e i u l  H . G .  n r. 
286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  următoarelor 
posturi (funcţie contractuală): 1 post 
casier magaziner la Căminul pentru 
persoane vârstnice Vintilă Vodă,  astfel: 
Dată limită depunere dosare, în data de 
21.08.2018; Selecţie dosare,  în data de 
23.08.2018, ora 10,00;  Proba scrisă,  în 
data de 29.08.2018, ora 10,00;  Interviu, 
în data de 04.09.2018, ora 10,00; 
Condiții: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; vechime în 
muncă-1 an; Persoană de contact: 
Cristea Iuliana-tel. 0238/711051. Dosa-
rele vor fi depuse până la data de  
21.08.2018, ora 16,30.  Toate probele se 
desfașoară la sediul instituţiei din  mun. 
Buzău, strada Bistriţei nr. 41,  jud. 
Buzău. Director Executiv, Loredana 
Elena-Dorobanțu, SRUS, Moldoveanu 
Daniela

l Anunt. Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului 
B u z ă u ,  i n  t e m e i u l  H . G .  n r. 
286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea  următoarelor 
posturi (funcţie contractuală): 1 post 
infirmier la Căminul pentru persoane 
vârstnice Vintilă Vodă, astfel: Dată 
limită depunere dosare, în data de 
21.08.2018; Selecţie dosare, în data de 
23.08.2018, ora 10; Proba practică, în 
data de 29.08.2018, ora 10; Interviu, în 
data de 04.09.2018, ora 10; Condiții: 
școală generală/școală profesională/
liceu; certificat de absolvire a cursului 
d e  i n f i r m i e r e  o r g a n i z a t  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R sau certificat de 
absolvire a cursului de infirmiere orga-
nizat de furnizori autorizaţi de Minis-
terul Muncii, Familiei și Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii-Direcţia generală resurse 
umane și certificare; vechime în specia-
litate: minim 1 an; Persoană de contact: 
Nuțu Veronica - tel. 0238/711051. Dosa-
rele vor fi depuse până la data de 
21.08.2018, ora 16,30. Toate probele se 
desfașoară la sediul instituţiei din  mun. 
Buzău, strada Bistriţei nr. 41, jud. 
Buzău. Director Executiv, Loredana 
Elena-Dorobanțu, SRUS, Moldoveanu 
Daniela.

l Institutul Național de Cercetare-Dez-
voltare pentru Optoelectronica INOE 
2000- Filiala Institutul de Cercetări 
pentru Hidraulică și Pneumatică 
(INOE 2000- IHP București), cu sediul 
în București, str.Cuțitul de Argint, nr.14, 
sector 4, scoate la concurs 4 posturi de 
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Asistent de Cercetare Științifică, cu 
normă întreagă, pe perioadă nedetermi-
nată, finanțare în perioada până la 
30.09.2020 în cadrul proiectului de 
cercetare “Tehnologii eco-inovative de 
recuperare a grupului de metale plati-
nice din convertorii catalitici auto uzați 
(ECOTECH-GMP)” cod proiect 
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0185, 
contract nr.76PCCDI/2018, ulterior 
finanțare din alte lucrări ale institutului. 
Nivel de competență: absolvenți cu 
diplomă de master (conform domeniilor 
de activitate ale filialei și ale proiectului) 
îndeplinind cerințele art.28 și 29 din 
Regulamentul pentru Ocuparea Postu-
rilor Vacante (ROPOVA) Revizia 
5/2017. Desfășurarea concursului: la 
sediul INOE 2000 filiala IHP, în 15 zile 
de la finalizarea înscrierii la concurs. 
Înscrierea se face în termen de 30 zile de 
la data publicării anunţului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la Secre-
tariatul INOE 2000- IHP București, 
strada Cuțitul de Argint, nr.14, sector 4. 
Documentele necesare, precum și 
condițiile specifice se găsesc afișate pe 
site-ul: www.ihp.ro/noutati. Informații 
suplimentare la telefon: 021.336.39.91.

l Institutul Național de Cercetări 
pentru Optoelectronica INOE 2000- 
Filiala Institutul de Cercetări pentru 
Hidraulică și Pneumatică INOE 2000- 
IHP București organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de Cerce-
tător Științific în domeniul Inginerie 
Mecanică pe perioadă determinată, în 
cadrul proiectului de cercetare ”Tehno-
logii Inovative pentru Irigarea culturilor 
în condiții de climat arid, semiarid și 
subumed-uscat (SMARTIRRIG), cod 
p r o i e c t  P N - I I I - P 1 - 1 . 2 -
P C C D I - 2 0 1 7 - 0 2 5 4 ,  c o n t r a c t 
nr.27PCCDI/2018 Domeniul de activi-
tate al filialei: în conformitate cu HG 
nr.987 din 25 august 2005 pentru apro-
barea Regulamentului de organizare și 
funcționare a INOE 2000, publicată în 
Monitorul Oficial nr.802 din 5 septem-
brie 2005 partea I. Data și locul desfășu-
rării concursului: 28-30.08.2018 la 
sediul INOE 2000-IHP din str.Cuțitul 
de Argint nr. 14, sector 4. Condiții de 
participare la concurs: Conf. art.34, 35 
și 36 din Regulamentul pentru 
Ocuparea  Pos tur i lo r  Vacante 
(ROPOVA) Revizia 5/2017. Dosarul de 
concurs trebuie să conțină documentele: 
a)Cerere de participare la concurs 
(Anexa 1); b) Curriculum vitae; c) Copii 
legalizate după diploma de absolvire 
studii superioare, însoțite de foaia 
matricolă, dovada că urmează cursurile 
unei școli doctorale în domeniul 
postului, precum și copie legalizată de 
pe cartea de muncă sau copie-extras de 
pe Registrul general de evidență a sala-
riaților, pentru a dovedi vechimea; d) 
Fișele de autoevaluare (Anexa 2, Anexa 
3, Anexa 4); e) Lista publicațiilor, breve-
telor, produselor, proiectelor în calitate 
de director proiect /responsabil proiect /
responsabil fază etc. în ordinea din 
Anexele nr.2, 3 și 4 la prezentul regula-
ment (Se indică numerele primei și 
ultimei pagini a fiecărei lucrări; pentru 
lucrări în curs de apariție se va atașa 
copia scrisorilor de acceptare); f)Copii 
după fiecare lucrare, brevet de invenție 
etc și ale altor documente care să 
susțină activitatea candidatului pe baza 
căreia se face autoevaluarea /evaluarea; 
g) Acte doveditoare (copii) pentru toate 
participările la manifestări științifice, 
satisfacerea unor criterii de excelență, 
prestigiu profesional, PV de valorifi-
care, etc, pentru demonstrarea efectivă 
a contribuției științifice /tehnice; h)
Referințe profesionale relevante (cel 
puțin una) de la specialiști în domeniu. 
Desfășurarea concursului: la sediul 
INOE 2000 filiala IHP, în 15 zile de la 

finalizarea înscrierii la concurs. 
Înscrierea se face în termen de 30 zile de 
la data publicării anunţului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la Secre-
tariatul INOE 2000- IHP București, 
strada Cuțitul de Argint, nr.14, sector 4. 
Documentele necesare, precum și 
condițiile specifice se găsesc afișate pe 
site-ul www.ihp.ro/noutati. Informații 
suplimentare la telefon: 021.336.39.91.

CITAȚII  
l Invităm ca orice persoană care ar 
putea furniza informaţii cu privire la 
soluţionarea cererii de declarare a 
morţii numitului Dobra Vasile, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Păuliș, nr.348, judeţul Arad, să le 
comunice instanţei, în termen de 2 luni, 
la Judecătoria Lipova în dosarului 
nr.1205/250/2018 aferent cererii formu-
lată de petenta Nan Zina.

l Numitul Thais Ovidiu (fost  Iacob), 
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Lupeni,str. Bărbăteni,bl. 21,sc.1, et. 2, 
ap. 5,jud. Hunedoara este citat la Jude-
cator ia  Hâr lău , în  dosarul  nr. 
3085/239/2017, Complet  C1 M  în ziua 
de 03.10.2018 ora 9:00, Complet C1 M, 
în calitate de Pârât, în proces cu Varzari 
Mariana în calitate de Reclamant,a-
vând ca obiect exercitarea autorităţii 
părintești; stabilire domiciliu minori; 
pensie de întreţinere; suplinirea acor-
dului parental  

l Achirei Adrian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Municipiul Iasi, str. Stra-
pungere Silvestru, nr. 1, bl. L6, sc. B, et. 
8, ap. 31, mostenitor al numitului 
Achirei Gica, intimat in dosarul nr. 
27747/245/2017, avand ca obiect-contes-
tatie la executare, este citat sa se 
prezinte la Judecatoria Iasi – Sectia 
Civila la completul C04, in data 
19.09.2018, ora 08:30, in proces cu 
contestatorii Achirei Constantin si 
Achirei Ana.

l Keyhani Seyed Mohammad, cu 
ultimul domiciliu în Voluntari, str. 
Eugen Jebeleanu, nr. 31, județul Ilfov, 
este chemat la Judecătoria Buftea, cu 
sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul 
Ilfov, în dosarul nr. 18314/94/2017, Sala 
2, complet C7, în ziua de 25.09.2018, 
ora 08.30, în calitate de pârât, în proces 
cu Inspectoratul de Stat în Construcții, 
în calitate de reclamant, pretenții.

DIVERSE  
l www.cursuriploiesti.ro, vinde 
METODE DE CASTIG LA LOTO 6 
DIN 49. Plata ramburs. 0726129222.

l SC Organic Food Prod SRL a depus 
documentatia pentru Avizul de Gospo-
darire a Apelor, in vederea construirii de 
“Sere de Legume Automatizate“. Docu-
mentatia se poate consulta la sediul 
beneficiarului sau la Sistemul de Gospo-
darire a Apelor Calarasi.  

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 
conform incheiere din data de 
26.07.2018 pronunţată de Tribunalul 
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal - 
Biroul faliment, în dosarul nr. 
3318/105/2018, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei fata 
de debitoarea Ganea Car Import 
Export SRL, cu sediul social în Ploiesti, 
str. P-ta Victoriei, nr. 7, Bl. A Est, Sc. E, 
Et j .  4 ,  Ap.  73,  jud.  Prahova, 
J29/258/2011, CUI 28085961. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor nascute in cursul 

procedurii este 14.09.2018. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 
25.09.2018. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv este 19.10.2018. 
Adunarea creditorilor are loc la data de 
01.10.2018 ora 15.00 la sediul lichidato-
rului  judiciar.

l SC Tuya Invest Corporation SRL 
titular al documentatiei privind PUZ 
-”Dezvoltare zona rezidentiala cu func-
tiuni complementare, dotari si servicii 
publice”, amplasat in comuna/ locali-
tatea Mosnita Noua, sat Mosnita Veche, 
nr. CF 412983, 412984, 408786, jud 
Timis, in suprafata de 14927 mp, aduce 
la cunostinta publicului decizia etapei 
de incadrare, din procedura de regle-
mentare conform HG nr. 1076/2004, 
este cea de adoptare a planului fara aviz 
de mediu. Propunerile de reconsiderare 
ale deciziei se vor transmite in scris, in 
termen de 10 zile calendaristice, la 
sediul APM Timis, B-dul Liviu 
Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

l SC OMV Petrom SA titular al proiec-
tului “Lucrari de amenajare platforma, 
drum de acces si foraj sonda H8 Inde-
pendenta”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de inca-
drare cu evaluarea impactului aupra 
mediului de catre A.P.M. Galati, in 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul susmentionat, propus a fi 
realizat in extravilanul localitatii 
Branistea, jud. Galati. 1. Proiectul deci-
ziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul APM Galati, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre 
orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 
8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmgl.anpm.ro 
– reglementari – acordul de mediu - 
drafturi acte de reglementare - proiect 
decizie etapa de incadrare 2018. 
Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt, pana la 
data de10.08.2018. 2. Publicul interesat 
poate depune propuneri in ceea ce 
priveste continutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul 
APM Galati, str. Regiment 11 Siret, 
nr.2, precum si la urmatoarea adresa de 
e-mail: office@apmgl.anpm.ro, in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt, pana la data de 
17.08.2018.

l Primaria Gura Vitioarei anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: asfaltare drum 
comunal Fundeni - Malaiesti propus a fi 
amplasat in comuna Gura Vitioarei, sat 
Fundeni, judetul Prahova. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului Agentia 
Pentru Protectia Mediului Prahova , 
Adresa: Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 
306, Ploiesti, Telefon: 0244 – 544134, 
Fax: 0244 – 515811, E-mail: office@
apmph.anpm.ro, http://apmph.anpm.ro 
, in zilele de Luni - Joi 8:00 – 16:30; 
Vineri 8:00 – 14:00. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul autori-
tatii competente pentru protectia 
mediului Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 
306, Ploiesti, Telefon: 0244 – 544134, 
Fax: 0244 – 515811, E-mail: office@
apmph.anpm.ro,

l Administratorul Judiciar al SC Yuli 
Mod Production SRL, cu sediul în 
Plopeni, str. Republicii, nr. 11, bl. C14, 
Prah., J29/1397/2014, notifică debi-

toarea, creditorii și ORC Prahova că în 
dos. nr. 2871/105/2018, aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova s-a dispus deschi-
derea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva SC Yuli Mod Production 
SRL, stabilindu-se:-termen limită de 
depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor la data de 14.09.2018; 
-Termenul limită de depunere de către 
creditori a opoziţiilor la 10 zile de la 
primirea notificării și termenul de solu-
ţionare a opoziţiilor, care nu va depăși 
10 zile de la data expirării termenului 
de depunere a acestora;-Termenul de 
verificare a creanţelor, de întocmire și 
publicare în BPI a tabelului preliminar 
de creanţe, la 04.10.2018;-Termenul de 
definitivare a tabelului creanţelor la 
29.10.2018.Rel. Administrator judiciar 
Carduelis Consulting IPURL, Ploiești, 
str. Cerceluș, nr. 33, jud. Prahova.
Tel.0722.634.777.

l Oraș Sângeorgiu de Pădure, Str.Live-
zilor, nr.6, jud.Mureș, cod fiscal: 
4375895, telefon: 0265.578.226, fax: 
0265:580.357, email: sgpadure@
cjmures.ro. Anunță conform Legii 
350/2005, Planul de achiziții a finanțări 
nerambursabile din fondurile bugetului 
local pe anul fiscal 2018, conform Hotă-
rârii Consiliului Local nr.6 din 
02.02.2018, privind bugetul de venituri 
și cheltuieli al Orașului Sângeorgiu de 
Pădure pe anul 2018 și Hotărârii Consi-
liului Local nr.45 din 26.07.2018 privind 
Regulamentul pentru regimul finanță-
rilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activitate nonprofit 
de interes local în domeniul cultural-tu-
ristic pentru proiectul “Program de 
sprijinire cultural-turistic din Unitatea 
Administrativ-Teritorială Sângeorgiu 
de Pădure pe anul 2018.” Total valoare 
proiect: 585.000 Lei, alocați în întregime 
pe domeniul cultural-turistic. Infor-
mații suplimentare pot fi obținute la 
telefon 0265.578.226.

ACHIZIȚII PUBLICE
Compania Municipală Iluminat Public 
București SA, cu sediul în București, 
Sector 1, Str.Aristide Demetriade, nr.2, 
Etaj 3, organizează Licitație Deschisă 
pentru contractul de achiziție carbu-
ranți pe bază de card de credit. Docu-
mentele necesare întocmirii ofertelor se 
regăsesc pe site-ul companiei „cmipb.
ro” Secțiunea Achiziții.

ADUNĂRI GENERALE  
l SC Albrau Prod SA București, Str.
Grigore Manolescu, nr.7A, birou 1, 
parter, sector 1, J40/8273/2012, CUI: 
25865253, punct de lucru: str.Avîntului, 
nr.20, Onești, jud.Bacău. Convocator. În 
conformitate cu prevederile Legii 
31/1990, completată cu Actul Consti-
tutiv al societății, Președintele Consi-
liului de Administrație al Societății 
Comerciale SC Albrau Prod SA Bucu-
rești, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor la data de 
07.09.2018, la ora 13.00, la punctul de 
lucru al societății din Onești, str. Avîn-
tului, nr. 20, județul Bacău, cu urmă-
toarea Ordine de zi: Art. 1. Aprobarea 
încheierii contractului de vânzare 
cumpărare pentru suprafața de teren 
intravilan situată în str. Cedrilor, nr. 8, 
sector 5, Mun. București, în suprafață 
de 703,15mp teren. Art.2.Analiza 
schemei de personal existentă la nivelul 
societății. Art. 3. Analiza salariilor exis-
tente la nivelul societății. Art.4.Analiza 
contractelor existente la nivelul socie-
tății. Materialele aferente punctelor de 
pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția 
acționarilor la punctul de lucru al socie-
tății din Onești, str. Avîntului, nr. 20, 
județul Bacău până la data de 

05.09.2018. În cazul în care din lipsă de 
cvorum, Adunarea generală ordinară 
nu va fi legal constituită la această dată, 
va avea loc o a doua adunare generală a 
acționarilor la data de 10.09.2018, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași 
ordine de zi. Acționarii pot participa la 
Adunările Generale ale Acționarilor 
personal sau prin reprezentanți în baza 
unei împuterniciri (procuri speciale) 
acordate pentru această adunare. 
Procurile vor fi depuse în original la 
sediul societății cu cel puțin 48 de ore 
înainte de adunare, sub sancțiunea 
pierderii exercițiului dreptului de vot la 
Adunarea respectivă.

l Administratorul unic al SC Utiltrans 
S.A., Bd.Preciziei, nr.40A, sector 6, 
București, J40/19586/1992, CUI: 
3002553. Convoc Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor în data de 
05.09.2018, ora 12.30, la sediul societății 
Bd.Preciziei, nr.40A, sector 6, București, 
pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 
25.08.2018 considerată dată de referință 
pentru ținerea acestei adunări. 
Adunarea Generală Extraordinară va 
avea următoarea ordine de zi: 1.Prelun-
girea mandatelor cenzorilor societatii; 2. 
Analiza situației financiar-economice a 
societății; 3. Situația contului de profit și 
pierdere; 4. Anularea rezervelor consti-
tuite în anii trecuți; 5. Repartizarea 
profitului, a dividendelor și a impozi-
telor pe dividende; 6. Identificarea și 
aprobarea modalității de plată a divi-
dendelor; 7.Diverse. La ședinţă pot 
participa și vota doar acţionarii Util-
trans SA înregistraţi la data de 
25.08.2018, data de referinţă, în Regis-
trul Acţionarilor. În cazul în care pe 
data de 05.09.2018 nu se întruneste 
cvorumul prevăzut de lege și de Actul 
constitutiv al societății, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor 
este convocată pentru data de 
25.09.2018, în același loc, la aceeași oră, 
cu aceeași dată de referință și cu aceeași 
ordine de zi.

l  C o n v o c a t o r :  D i r e c t o r a t u l 
PETROTEL- LUKOIL S.A., o societate 
pe acţiuni înfiinţată și funcţionând în 
conformitate cu legislaţia română, 
administrată în sistem dualist, cu sediul 
social în Ploiești, str. Mihai Bravu 
nr.235, judeţul Prahova, România, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Prahova 
sub nr. J29/111/1991, cod de identificare 
fiscală 1350659, având capital social 
subscris și vărsat în valoare de 
554.067.692,5 lei (denumită în cele ce 
urmează “Societatea”), în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1991 a socie-
tăţilor, republicată, cu completările și 
modificările ulterioare și cu dispoziţiile 
din Actul constitutiv al Societăţii, 
convoacă prin prezenta:
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor la data de 11.09.2018, ora 
11,00, la sediul social al Societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
finala a fuziunii prin absorbție dintre 
Societate, în calitate de societate absor-
bantă și Lukoil Energy & Gas România 
S.R.L., o societate cu răspundere limi-
tată constituită și funcționând în 
conformitate cu legile din România, 
având sediul social în Municipiul 
Ploiești, strada Mihai Bravu, nr. 235, 
clădirea CET 2, județul Prahova, 
România, înregistrată la Oficiul Regis-
trul Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/1565/2006, având 
codul unic de înregistrare 18868036 
(„Lukoil Energy”), în calitate de socie-
tate absorbită, conform termenilor si 
conditiilor prevăzute în proiectul de 
fuziune din 14.06.2018 pregatit și 
semnat de Directoratul Societăţii și 
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administratorul Lukoil Energy, astfel 
cum a fost publicat în Monitorul Oficial 
al României nr. 2517, partea a IV-a din 
data de 03.07.2018 („Proiectul de 
Fuziune”); 2. Aprobarea Proiectului de 
Fuziune, a situațiilor financiare de 
fuziune, auditate, ale Societatii şi ale 
Lukoil Energy care au stat la baza 
redactării Proiectului de Fuziune 
precum şi a efectelor fuziunii, incluzând 
dar fără a se limita la: a. transferul cu 
titlu universal al tuturor activelor şi 
pasivelor, respectiv drepturilor şi obliga-
țiilor Lukoil Energy către Societate 
conform Proiectului de Fuziune şi în 
conformitate cu declarația Lukoil 
Energy privind stingerea pasivului, 
inclusiv dar fără a se limita la transferul 
drepturilor de proprietate cu privire la 
bunurile imobile menționate în Anexa 
nr. 2 precum şi a bunurilor mobile şi 
imobile menționate în Anexa nr. 3 la 
Proiectul de Fuziune; b. suplimentarea 
obiectului de activitate al Societăţii cu 
următoarele activități ce vor fi preluate 
de la Lukoil Energy: •cod CAEN 0910- 
Activități de servicii anexe extracției 
petrolului brut şi gazelor naturale;  •cod 
CAEN 3311– Repararea articolelor 
fabricate din metal; •cod CAEN 3312– 
Repararea maşinilor; •cod CAEN 
3314– Repararea echipamentelor elec-
trice; •cod CAEN 3320– Instalarea 
maşinilor si echipamentelor industriale; 
•cod CAEN 4213– Construcția de 
poduri si tuneluri; •cod CAEN 4222– 
Lucrări de construcție a proiectelor 
utilitare pentru electricitate şi telecomu-
nicații; •cod CAEN 4311– Lucrări de 
demolare a construcțiilor; •cod CAEN 
4312– Lucrări de pregătire a terenului; 
•cod CAEN 4322– Lucrări de instalații 
sanitare, de încălzire şi de aer condiți-
onat; •cod CAEN 4331– Lucrări de 
ipsoserie; •cod CAEN 4332– Lucrări de 
tamplarie şi dulgherie; •cod CAEN 
4333– Lucrări de pardosire si placare a 
pereţilor; •cod CAEN 4339– Alte 
lucrări de finisare; •cod CAEN 4673– 
Comerț cu ridicata al materialului 
lemnos si al materialelor de construcţie 
şi echipamentelor sanitare; •cod CAEN 
7111– Activități de arhitectură; •cod 
CAEN 7112– Activități de inginerie şi 
consultanţă tehnică legate de acestea. c. 
majorarea capitalului social al Societăţii 
prin emiterea unei acțiuni având o 
valoare nominală de 2,5 RON. Acțiunea 
emisă de către Societate este acordată 
către Lukoil Europe Holdings B.V. în 
calitate de acționar al Lukoil Energy 
conform raportului de schimb menți-
onat în Proiectul de Fuziune.  Capitalul 
social al Societății ca urmare a majorării 
de capital va fi de 554.067.695 RON, 
împărțit în 221.627.078 acțiuni a 2,5 
RON fiecare, iar structura acționaria-
tului va fi următoarea: •Lukoil Europe 
Holdings BV va deține un număr total 
de 221.004.270 acțiuni, având o valoare 
nominală de 2,5 RON şi o valoare totală 
de 552.510.675 RON, reprezentând 
99,719% din capitalul social; •Alți Acți-
onari vor deține în continuare 622.808 
acțiuni, având o valoare nominală de 

2,5 RON şi o valoare totală de 1.557.020 
RON, reprezentând 0,281% din capi-
talul social.d. data de la care fuziunea 
îşi va produce efectele, respectiv data 
înregistrării la Registrul Comertului a 
prezentei hotărâri („Data Fuziunii”); e. 
dizolvarea fără lichidare a Lukoil 
Energy, în calitate de societate absor-
bită, ca efect al implementării fuziunii şi 
implicit a radierii acesteia din Registrul 
Comerțului. 3. Aprobarea modificării 
art. 6.1. din actul constitutiv al Socie-
tății, urmând ca modificările să producă 
efecte de la Data Fuziunii, după cum 
urmează: „Domeniul principal de acti-
vitate: Fabricarea produselor obţinute 
din prelucrarea ţiţeiului- Cod CAEN 
192. Activitatea principală: Fabricarea 
produselor din prelucrarea ţiţeiului- 
Cod CAEN 1920. Activităţi secundare: 
A. Producție: -1910- Fabricarea produ-
selor de cocserie; -2011- Fabricarea 
gazelor industriale; -2013- Fabricarea 
altor produse chimice anorganice, de 
bază; -2014- Fabricarea altor produse 
chimice organice, de bază; -3821- 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor neperi-
culoase; -2059- Fabricarea altor produse 
chimice n.c.a.; -2562- Operaţiuni de 
mecanică generală; -3831- Demontarea 
(dezasamblarea) maşinilor şi echipa-
mentelor scoase din uz pentru recupe-
rarea materialelor; -3832- Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate; -3511- 
Producţia de energie electrică; -3512- 
Transportul  energiei  electrice;  
-3513- Distribuţia energiei electrice; 
-3514- Comercializarea energiei elec-
trice; -3521- Producţia gazelor; -3522- 
Distribuţia combustibililor gazoşi, prin 
conducte; -3523- Comercializarea 
combustibililor gazoşi, prin conducte; 
-3530- Furnizarea de abur şi aer condiţi-
onat; -3700- Colectarea şi epurarea 
apelor uzate; -4313- Lucrări de foraj şi 
sondaj pentru construcţii; -4120- 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezi-
denţiale şi nerezidenţiale; -4212- Lucrări 
de construcţii a căilor ferate de supra-
faţă  şi subterane; -4221- Lucrări de 
construcţii a proiectelor utilitare pentru 
fluide; -4299- Lucrări de construcţii a 
altor proiecte inginereşti n.c.a; -4399- 
Alte lucrări speciale de construcţii 
n.c.a.; -4391- Lucrări de învelitori, 
şarpante şi terase la construcţii; -4291- 
Construcţii hidrotehnice; -4334- Lucrări 
de vopsitorie, zugrăveli şi montări de 
geamuri; B. Comerț: -4511- Comerţ cu 
autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 
3,5 tone); -4519- Comerţ cu alte autove-
hicule; -4531- Comerţ cu ridicata de 
piese şi accesorii pentru autovehicule; 
-4532- Comerţ cu amănuntul de piese şi 
accesorii pentru autovehicule; -4730- 
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor 
pentru autovehicule în magazine speci-
alizate; -4612- Intermedieri în comerţul 
cu combustibili, minereuri, metale şi 
produse chimice pentru industrie; 
-4613- Intermedieri în comerţul cu 
material lemnos şi materiale de 
construcţii; -4614- Intermedieri în 
comerţul cu maşini, echipamente indus-
triale, nave şi avioane; -4615- Interme-

dieri în comerţul cu mobilă, articole de 
menaj şi de fierărie; -4616- Intermedieri 
în comerţul cu textile, confecţii din 
blană, încălţăminte şi articole din piele; 
-4619- Intermedieri în comerţul cu 
produse diverse; -4671- Comerţ cu ridi-
cata al combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi al produselor derivate; -4672- 
Comerţ cu ridicata al metalelor şi mine-
reurilor metalice; -4675- Comerţ cu 
ridicata al produselor chimice; -4676- 
Comerţ cu ridicata al altor produse 
intermediare; -4677- Comerţ cu ridicata 
al deşeurilor şi resturilor; -4669- Comerţ 
cu ridicata al altor maşini şi echipa-
mente; -4690- Comerţ cu ridicata nespe-
cializat; -4779- Comerţ cu amănuntul al 
bunurilor de ocazie vândute prin maga-
zine; -4799- Comerţ cu amănuntul 
efectuat în afara  magazinelor, standu-
rilor, chioşcurilor şi pieţelor; -4673– 
Comert cu ridicata al materialului 
lemnos şi al materialelor de construcţie 
şi echipamentelor sanitare. C. Servicii: 
-4110- Dezvoltare (promovare) imobi-
liară; -4321- Lucrări de instalaţii elec-
trice; -4931- Transporturi urbane, 
suburbane şi metropolitane de călători; 
-4939- Alte transporturi terestre de 
călători n.c.a; -4941- Transporturi 
rutiere de mărfuri; -4950- Transporturi 
prin conducte; -5224– Manipulări; 
-5210– Depozitări; -5221- Activităţi de 
servicii anexe pentru transporturi 
terestre; -5229- Alte activităţi anexe 
transporturilor; -5811- Activităţi de 
editare a cărţilor; -5812- Activităţi de 
editare de ghiduri, compendii, liste de 
adrese şi similare; -5813- Activităţi de 
editare a ziarelor; -5814- Activităţi de 
editare a revistelor şi periodicelor; 
-5819- Alte activităţi de editare; -5829- 
Activităţi de editare a altor produse 
software; -6190- Alte activităţi de teleco-
municaţii; -6110- Activităţi de teleco-
municaţii prin reţele cu cablu; 
-6120- Activităţi de telecomunicaţii prin 
reţele fără cablu (exclusiv prin satelit); 
-6202- Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei; -6209- Alte acti-
vităţi de servicii privind tehnologia 
informaţiei; -6399- Alte activităţi de 
servicii informaţionale n.c.a.; -6203- 
Activităţi de management (gestiune şi 
exploatare) a mijloacelor de calcul; 
-6311- Prelucrarea datelor, adminis-
trarea paginilor web şi activităţi conexe; 
-6312- Activităţi ale portalurilor web; 
-6201- Activităţi de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat client); 
-6420- Activităţi ale holdingurilor; 
-6810- Cumpărarea şi vânzarea de 
bunuri imobiliare proprii; -6820- Închi-
rierea şi subînchirierea bunurilor imobi-
l i a r e  p r o p r i i  s a u  î n c h i r i a t e ;  
-7010- Activităţi ale direcţiilor (centra-
lelor), birourilor administrative centrali-
zate; -7410- Activităţi de design 
specializat; -7740- Leasing cu bunuri 
intangibile (exclusiv financiare); -7490- 
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice n.c.a.; -7711- Activităţi de închi-
riere şi leasing cu autoturisme şi autove-
hicule rutiere uşoare; -7712- Activităţi 
de închiriere şi leasing cu autovehicule 
rutiere grele; -7739- Activităţi de închi-
riere şi leasing cu alte maşini, echipa-
mente şi bunuri tangibile n.c.a.; 
-7732- Activităţi de închiriere şi leasing 
cu maşini şi echipamente pentru 
construcţii; -7733- Activităţi de închi-
riere şi leasing cu maşini şi echipamente 
de birou (inclusiv calculatoare); -7021- 
Activităţi de consultanţă în domeniul 
relaţiilor publice şi al comunicării; 
-7022- Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management; -7211- Cerce-
tare- dezvoltare în biotehnologie; -7219- 
Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe 
naturale şi inginerie; -7220- Cercetare- 
dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste; 
-8560- Activităţi de servicii suport 
pentru învăţământ; -8230- Activităţi de 

organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor; -8292- Activităţi de amba-
lare; -8299- Alte activităţi de servicii 
suport pentru întreprinderi n.c.a.; 
-8020- Activităţi de servicii privind 
sistemele de securizare; -8559- Alte 
forme de învăţământ n.c.a.; -8129- Alte 
activităţi de curăţenie; -9311- Activităţi 
ale bazelor sportive; -9312- Activităţi ale 
cluburilor sportive; -9319 - Alte activi-
tăţi sportive; -9329- Alte activităţi recre-
a t i v e  ş i  d i s t r a c t i v e  n . c . a . ;  
-9511- Repararea calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice; -9512- Repa-
rarea echipamentelor de comunicaţii; 
-9601- Spălarea şi curăţarea (uscată) 
articolelor textile şi a produselor din 
blană; -0910- Activitati de servicii anexe 
extracţiei petrolului brut si gazelor natu-
rale;  -3311– Repararea articolelor 
fabricate din metal; -3312– Repararea 
maşinilor; -3314– Repararea echipa-
mentelor electrice; -3320– Instalarea 
maşinilor şi echipamentelor industriale; 
-4213– Construcţia de poduri şi tune-
luri; -4222– Lucrări de constructie a 
proiectelor utilitare pentru electricitate 
şi telecomunicaţii; -4311– Lucrări de 
demolare a constructiilor; -4312– 
Lucrări de pregatire a terenului; -4322– 
Lucrări de instalatii sanitare, de 
încălzire şi de aer conditionat; -4331– 
Lucrări de ipsoserie; -4332– Lucrări de 
tâmplărie şi dulgherie; -4333– Lucrări 
de pardosire şi placare a pereţilor; 
-4339– Alte lucrări de finisare; -7111– 
Activităţi de arhitectură; -7112– Activi-
tăţi de inginerie şi consultanţă tehnică 
legate de acestea.” 4. Aprobarea modifi-
cării art. 7.1 din actul constitutiv al 
Societății, urmând ca modificările să 
producă efecte de la Data Fuziunii, 
după cum urmează: „Capitalul social 
al societății, subscris şi vărsat integral, 
este în suma de 554.067.695 RON, 
divizat în 221.627.078 acțiuni nomina-
tive având o valoare nominală de 2,5 
RON fiecare. Capitalul social este 
structurat astfel: •Lukoil Europe 
Holdings BV deține un număr total de 
221.004.270 acțiuni, având o valoare 
totală de 552.510.675 RON, reprezen-
tând 99,719% din capitalul social; •Alți 
Acționari dețin 622.808 acțiuni, având 
o valoare totală de 1.557.020 RON, 
reprezentând 0,281% din capitalul 
social.” 5.Aprobarea autorizării şi 
împuternicirii membrilor Directora-
tului pentru ca în numele şi pe seama 
acționarilor şi a Societății: •să îndepli-
nească toate operațiunile de ordin 
economic, financiar, operațional şi 
juridic necesare pentru sau cu privire la 
implementarea fuziunii prin absorbție 
dintre Societate şi Lukoil Energy, 
semnarea de acorduri de confidențiali-
tate şi orice alte acorduri, documente, 
cereri, înscrisuri şi acte necesare pentru 
finalizarea si inregistrarea fuziunii prin 
absorbție dintre Societate şi Lukoil 
Energy; •să pregătească, semneze şi să 
înmâneze sau să asigure pregătirea, 
semnarea şi înmânarea, şi atunci când 
va fi necesar sau oportun, să depună 
sau să asigure depunerea la autoritățile 
competente (inclusiv dar fără a se 
limita la Tribunalul Prahova, Oficiul 
Registrului Comerțului competent, 
Monitorul Oficial al României,) a 
oricăror documente, formulare, cereri 
necesare, inclusiv solicitări suplimen-
tare legate de prezenta hotărâre şi de 
procesul de fuziune în general; •să 
semneze orice document şi să efectueze 
orice formalități cu privire la procesul 
de fuziune dintre Societate si Lukoil 
Energy, inclusiv să semneze orice 
procese-verbale sau alte documente ori 
acte în legătură cu transferul unor 
active sau pasive din patrimoniul 
Lukoil Energy in patrimoniul Societatii 
ca efect al fuziunii şi să îndeplinească 
oricare şi toate formalitățile impuse de 

lege în vederea înregistrării la autorită-
țile competente a transferului acestora, 
daca este cazul; şi •să desemneze orice 
persoană fizică sau juridică să îndepli-
nească formalitățile necesare în 
vederea înregistrării, obținerii tuturor 
aprobărilor necesare din partea autori-
tăților competente (incluzând dar fără 
a se limita la Tribunalul Prahova, 
Registrul Comerțului, Monitorul 
Oficial al României) in scopul finali-
zării şi înregistrării fuziunii prin 
absorbție dintre Societate şi Lukoil 
Energy. •să delege oricare dintre pute-
rile menționate mai sus oricărei 
persoane fizice sau juridice. 6. Apro-
barea împuternicirii dlui. Andrey 
Bogdanov, cetățean rus, născut la data 
de 19.06.1963 în oraşul Cernuska, 
Regiunea Perm, URSS, domiciliat în 
com. Vetciac, str. Nagornaia, nr. 49, 
Regiunea Nizhni Novgorod, Federaţia 
Rusă, identificat cu paşaport nr. 53 
0314772 emis de Ministerul Afacerilor 
Externe din Rusia la  data de 
14.01.2013, în calitate de Preşedinte al 
Directoratului şi Director General 
Executiv al Societății pentru ca în 
numele şi pe seama acționarilor şi a 
Societății: •să reprezinte Societatea şi 
acționarii Societății în faţa tuturor 
instanţelor, ministerelor, oficiilor, 
departamentelor, agenţiilor, autorită-
ţilor şi instituţiilor financiare sau 
fiscale, a băncilor, şi în faţa oricăror 
alte persoane fizice sau juridice şi enti-
tăți publice sau private, inclusiv dar 
fără a se limita la Registrul Comer-
ţului, în scopul finalizării si înregistrării 
fuziunii precum şi în scopul publicării 
Hotărârii Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor Petrotel- Lukoil 
S.A.. •să delege oricare dintre puterile 
menționate mai sus oricărei persoane 
fizice sau juridice. 7. Aprobarea împu-
ternicirii dnei. Adina Guţiu, cetăţean 
român cu domiciliul în Bucureşti, 
România, identificată prin C.I. seria 
RX nr. 853427 eliberată de S.P.C.E.P. 
Sector 1 la data de 09.02.2016, pentru 
ca, în numele şi pe seama acționarilor, 
să semneze Hotărârea Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acționarilor 
Petrotel- Lukoil S.A.. La Adunarea 
Generală Extraordinară pot participa 
şi vota acţionarii Societăţii care sunt 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
ţinut de către Depozitarul Central S.A., 
la data de referinţă din data de 
03.09.2018. Participarea Acţionarilor se 
poate face personal sau prin reprezen-
tant, reprezentarea făcându-se în 
temeiul unei procuri speciale. Formula-
rele de procură specială pot fi ridicate 
de la sediul Societăţii şi vor fi depuse în 
original, după completare şi semnare, 
cu 48 de ore înainte de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor. 
Accesul Acţionarilor se face pe baza 
cărţii de identitate, a procurii speciale 
sau a mandatului, în cazul reprezen-
tanţilor legali. Dacă la data de 
11.09.2018, ora 11,00, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor nu 
îndeplineşte condiţiile de întrunire, ea 
se va reconvoca în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi, în data de 
12.09.2018, la ora 11,00. Materialele 
privitoare la punctele de pe ordinea de 
zi se pun la dispoziţia Acţionarilor la 
sediul Societăţii situat în Ploieşti, str. 
Mihai Bravu, nr. 235, judeţul Prahova, 
România, la Oficiul Juridic (între orele 
9.00-15.00) de la data publicării convo-
cării Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor, precum şi pe site-ul 
www.petrotel-lukoil.com sau www.
petrotel.ro. La cerere, Acţionarilor li se 
vor elibera la sediul Societăţii, copii de 
pe aceste documente. Sumele perce-
pute pentru eliberarea de copii nu pot 
depăşi costurile administrative impli-
cate de furnizarea acestora.
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LICITAȚII  
l Licitaţie: 1. Informaţii generale 
privind concedentul: Unitatea Adminis-
trativ- Teritorială Comuna Șcheia, 
Judetul Iaşi, Str. Principală, nr.40, cod 
postal 707475, sat/ comuna Scheia, 
judeţul Iaşi; tel/fax: 0232229020, e-mail: 
contact@scheia.ro sau primaria.scheia@
yahoo.com. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: concesio-
narea a 2578mp în vederea desfăşurării 
de activități economice şi/sau amenajare 
de spaţii de joacă pentru copii, precum şi 
întreţinerea terenului după cum 
urmează: dotarea cu bănci de grădină şi 
coşuri de gunoi, amenajarea unui gard 
adaptat la destinaţia terenului; plan-
tarea de copaci (tei, stejari, brazi), de 
plante florale şi întreţinerea acestora; 
plantare de gazon, construirea de alei 
pietonale între spatiile verzi. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia se ridică de la sediul 
concedentului şi se poate obtine înce-
pând cu data de 07.08.2018, între orele 
08:00–12:00; 3.1. Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documen-
taţia de atribuire se poate obţine de la 
sediul concedentului, pe baza unei cereri 
scrise şi a dovezii plăţii acesteia. 3.2. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea documentaţiei de atribuire: docu-
mentaţia de atribuire costa 50 lei, iar 
suma se achită la casieria unității. 3.3. 
Data limită de solicitare a clarificărilor: 
24.08.2018. 4. Informaţii privind ofer-
tele: ofertele se depun la sediul conce-
dentului; 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor:  29.08.2018- h 10:00; 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Unitatea Administrativ- Teritorială 
Comuna Șcheia, Judeţul Iaşi, Str. Princi-
pală, nr.40, cod postal 707475, sat/ 
comuna Scheia, judeţul Iaşi; 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta:  1 exemplar original; 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinta publică de deschidere a ofertelor: 
30.08.2018, ora 10:00, Unitatea Admi-
nistrativ- Teritorială Comuna Șcheia, 
Judetul Iaşi, Str. Principală, nr.40, cod 
poştal 707475, sat/ comuna Scheia, 
judeţul Iaşi; 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/ sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Iaşi, Mun Iaşi, strada Elena Doamna 
nr.1A,  Cod poştal 700398, Email: tr-ia-
si-pgref@just.ro, tel. 0332403642; fax: 
0232219660. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 06.08.2018.

l Modificare referitoare la licitaţia 
publică, pentru închirierea punctului 
comercial ppl, cu suprafaţa de 26,80 
metri pătraţi - Penitenciarul Codlea. Se 
modifică data limită pentru trimiterea/ 
depunerea/ deschiderea ofertelor 

14.08.2018, ora 10.00. În caz de neadju-
decare, licitaţia se reia în 28.08.2018, ora 
10.00.

l UAT Comuna Moţăieni, judeţul 
Dâmboviţa, organizează în data de 
28.08.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Moţăieni, licitaţie publică în vederea 
închirieriii spaţiului în suprafaţă de 
87,02mp situat în imobilul Casa Ion 
Rizescu. Preţul de pornire a licitaţiei este 
de 347,21 Lei/ lună (fără TVA), iar peri-
oada pentru care se va încheia 
contractul de închiriere este de 15 ani. 
Cererile privind participarea la licitaţie, 
însoţite de documentele solicitate prin 
documentaţia de atribuire, se depun la 
sediul Primăriei Moţăieni până la data 
de 27.08.2018, ora 16.00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Moţăieni, tel. 0245.232.031.

l Anunț concesionare „Teren în supra-
față de 100.000 mp.”, identificat prin 
numărul cadastral  52010,  Cartea 
Funciară 52010 a localității Săcălăşeni, 
pentru realizarea investiției: „Fermă de 
afini Săcălăşeni”. 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Săcălă-
şeni, localitatea Săcălăşeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureş, C.I.F. 3627390, 
cod poştal: 437280, România, tel.: 
0262289333, fax: 0362780129, e-mail: 
primaria_sacalaseni@yahoo.com, www.
sacalaseni.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: „Teren în 
suprafață de 100.000 mp.”, bun public, 
identificat prin numărul cadastral  52010, 
Cartea Funciară 52010 a localității Săcă-
lăşeni, pentru realizarea investiției: 
„Fermă de afini Săcălăşeni”. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: 
Ofertanţii vor prezenta documentele de 
calificare şi oferta financiară, conform 
documentaţiei de atribuire. – Caiet de 
Sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: prin cerere de la sediul 
Comunei Săcălăşeni, localitatea Săcălă-
şeni, strada Unirii, nr.87, județul Mara-
mureş. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul juridic al 
Comunei Săcălăşeni, zilnic între orele 
8.00 -13.00. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar: 
GRATUIT. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 16.08.2018, ora 13.00. 
4. Informaţii privind ofertele: Ofertele 
vor fi întocmite conform documentaţiei 
de atribuire. 4.1. Data limită de depunere 
a ofertelor: 27.08.2018, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Comunei Săcălăşeni, localitatea 
Săcălăşeni, strada Unirii, nr.87, județul 
Maramureş. 4.3. Numărul de exemplare 

în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original şi un exemplar în copie. 
5. Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
28.08.2018, ora. 10.00, sediul Comunei 
Săcălăşeni, localitatea Săcălăşeni, strada 
Unirii, nr.87, județul Maramureş. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Județean 
Maramureş, bd. Republicii, nr. 2A,  Baia 
Mare, telefon: 0262218235, fax: 
0262218209, adresă e-mail: tribunalmm@
just.ro, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data comunicării rezultatului licita-
ției, cu condiția obligatorie de notificare 
în acest termen a Comunei Săcălăşeni. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 01.08.2018.

l Anunț ”Concesionare „Teren în supra-
față de 11.000 mp.”, identificat prin 
numărul cadastral  50369,  Cartea 
Funciară 50369 a localității Săcălăşeni, 
pentru realizarea investiției: „Hală 
producţie ferestre şi uşi PVC/Aluminiu”. 
1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Săcălăşeni, localitatea Săcălă-
şeni, strada Unirii, nr.87, județul Mara-
mureş, C.I.F. 3627390, cod poştal: 437280, 
România, tel.: 0262289333, fax: 
0362780129, e-mail: primaria_sacala-
seni@yahoo.com, www.sacalaseni.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: „Teren în suprafață de 11.000 
mp.”, bun public, identificat prin 
numărul cadastral  50369,  Cartea 
Funciară 50369 a localității Săcălăşeni, 
pentru realizarea investiției: „Hală 
producţie ferestre şi uşi PVC/Aluminiu”. 
3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Ofertanţii vor prezenta docu-
mentele de calificare şi oferta financiară, 
conform documentaţiei de atribuire. – 
Caiet de Sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin cerere de 
la sediul Comunei Săcălăşeni, localitatea 
Săcălăşeni, strada Unirii, nr.87, județul 
Maramureş. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul juridic al 
Comunei Săcălăşeni, zilnic între orele 
8.00 -13.00. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar: 
GRATUIT. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 20.08.2018, ora 13.00. 
4. Informaţii privind ofertele: Ofertele 
vor fi întocmite conform documentaţiei 
de atribuire. 4.1. Data limită de depunere 
a ofertelor: 29.08.2018, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Comunei Săcălăşeni, localitatea 
Săcălăşeni, strada Unirii, nr.87, județul 
Maramureş. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original şi un exemplar în copie. 
5. Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
30.08.2018, ora. 10.00, sediul Comunei 
Săcălăşeni, localitatea Săcălăşeni, strada 
Unirii, nr.87, județul Maramureş. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Județean 
Maramureş, bd. Republicii, nr. 2A, Baia 
Mare, telefon: 0262218235, fax: 
0262218209, adresă e-mail: tribunalmm@
just.ro, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data comunicării rezultatului licita-

ției, cu condiția obligatorie de notificare 
în acest termen a Comunei Săcălăşeni. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 01.08.2018.

l Anunț de licitație privind concesio-
narea prin licitație publică a imobilelor - 
teren şi construcții - aferente Taberei 
şcolare Vânătorul, situată în comuna 
Moroeni, aflate în proprietatea publică a 
județului Dâmbovița. 1. Informații gene-
rale privind concedentul: Consiliul Jude-
țean Dâmbovița  cu sediul în Târgovişte, 
Piața Tricolorului nr.1, cod fiscal 4280205, 
telefon 0245/207600, fax 0245/212230, 
e-mail: consjdb@cjd.ro, organizează lici-
tație publică pentru concesionarea prin 
licitație publică a Taberei şcolare Vână-
torul. 2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii:  Tabăra şcolară 
Vânătorul este situată în comuna 
Moroeni, județul Dâmbovița, pe DJ 714 
A care porneşte din comuna Moroeni 
(Pucheni) până la cariera Lespezi. Tabăra 
este amplasată pe teritoriul Parcului 
Natural al Munților Bucegi, pe valea 
superioară a râului Ialomița, în vecină-
tatea lacului şi hidrocentralei Dobreşti, la 
o altitudine de 960 m. Tabăra şcolară 
Vânătorul este compusă din teren în 
suprafață 9.965 mp şi construcții în 
suprafață construită de 1.140 mp. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: 3.1. Modalitatea prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitare, de la sediul Consiliului 
Județean Dâmbovița, Direcția adminis-
trarea patrimoniului, etaj VII, camera 
128. 3.2. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea unui exemplar din docu-
mentația de atribuire, potrivit prevede-
rilor Ordonanței  de Urgență a 
Guvernului nr.54/2006: costul documen-
tației de atribuire este de 300 lei şi se 
achită numerar la casieria Consiliului 
Județean Dâmbovița  sau pr in  
v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO41TREZ27121360250XXXXX,  
beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița, 
CUI 4280205. 3.3. Valoarea garanției de 
participare: 2.233,60 lei. 3.4. Redevența 
minimă pentru primul an de concesiune: 
8.934,29 lei. 3.5. Data – limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 21.08.2018, ora 
1100. Răspunsul la clarificările solicitate 
va fi formulat într-o perioadă care nu 
trebuie să depăşească 2 zile lucrătoare de 
la primirea acestora. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data – limită de depunere a 
ofertelor: 27.08.2018, ora 11:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
registratura Consiliului Județean 
Dâmbovița, parter, camera 24 şi vor 
respecta prevederile pct.4 din documen-
tația de atribuire. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar. 5. Data, ora şi locul la care se 
desfăşoară şedința publică de deschidere 
a ofertelor: 29.08.2018, ora 1100, Consi-
liul Județean Dâmbovița, Piața Tricolo-
rului nr.1, Sala Vlad Ţepeş, parter. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul 
Dâmbovița – Secția Contencios Adminis-
trativ din Târgovişte, Calea Bucureşti, 
nr.3 ,  te lefon 0245/612334,  fax 
0245/216622. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării în ziare la nivel 
naţional şi local şi Monitorul Oficial al 
României Partea a VI-a: 06.08.2018. 8. 
Informații suplimentare se pot obține la 
telefon: 0245/207627 sau la 0724/713892, 
persoană de contact Popescu Eugen.

l Compania Energopetrol S.A. societate 
in reorganizare, scoate la vanzare urma-
toarele bunuri: Strung SN 400x1500, la 
pretul de 2.730 lei, masina de rectificat 
plan RPO200, la pretul de 2.500 lei, 

masina de frezat FUS 22, la pretul de 
1.966 lei, masina de indoit table, la 
pretul de 47.250 lei, foarfeca ghilotina 
hidraulica, la pretul de 36.540 lei. Pretu-
rile nu contin TVA. Licitatia se va orga-
niza la sediul administratorului judiciar 
in data de 09.08.2018 ora 10.30, iar in 
cazul in care bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 14.08.2018, 16.08.2018, 21.08.2018, 
23.08.2018, 28.08.2018, 30.08.2018, 
04.09.2018, 06.09.2018, 11.09.2018 la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original 
la sediul administratorului judiciar inso-
tite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii, precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la numerele 
de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut legitimație ASE în Bucureşti, 
zona Piața Romană. Deținător student 
anul I pe numele Neagu Sara Geor-
giana. Se declară legitimația nulă.

l Pierdut ordin al Prefectului cât şi a 
anexei acesteia, cu  nr. 441/27.03.2008, 
pentru terenul din com. Clinceni, jud. 
Ilfov, str. Primăverii nr. 43, al numitei 
Lăpuş Alexandra. Le declar nule.

l Pierdut certificat de atestare a drep-
tului de proprietate privată pe numele 
Cerbu Iulian.

l Pierdut legitimaţie şi carnet  de 
student pe numele Feru Denisa Daniela, 
emise de Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Carol Davila în cadrul Facul-
tăţii de medicină.

l Societatea  Rin Hospitality Company 
SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Traian 
nr. 55, cam. 010, parter, sector 3, înregis-
trată la Registrul Comerţului Bucureşti 
cu nr. J40/12175/2012, CIF RO 
23733531, declară pierdut şi nul Certifi-
catul Constatator de autorizarea activi-
tăţilor desfăşurate la beneficiar şi/sau în 
afara sediilor proprii, emis la 30.04.2015, 
în baza declaraţiei înregistrată cu nr. 
156065 din 27.04.2015, de către Oficiul 
Registrul Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti.

COMEMORĂRI


