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l Vopsitor lacatus sudor Firma 
confectii metalice usoare angajam 
vopsitor in camp electrostatic, 
lacatus, sudor electric MIG-MAG. 
Zona Metrou Brancoveanu. 
Relatii la tel. 0726.102.308.

l SC El Ganador SRL angajează 
muncitori necalificaţi în domeniul 
construcţiilor şi organizează 
concursîn data de 26.07.2017, ora 
09.00 la punctul de lucru din loc.
Rascruci, nr.361B, Jud.Cluj. 
Cerem şi oferim seriozitate.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Buzău organizează 
concurs în data de 17.08.2017 
(proba scrisă) şi 23.08.2017 
(interviu) pentru ocuparea unui 
post vacant de consilier cadastru 
debutant şi a unui post vacant de 
consilier cadastru gradul II cu 
încadrare pe perioadă determinată 
de 36 de luni. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere se depun 
până la data de 08.08.2017, ora 
16.00, la sediul instituţiei. Detalii 
privind condiţiile specifice, biblio-
grafia şi tematica de concurs sunt 
disponibile pe pagina oficială 
www.ocpibz.ro. Informaţii supli-
mentare se obţin la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Buzău din Buzău, b-dul 
Nicolae Bălcescu nr. 48, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secreta-
riat şi Petiții, telefon: 0238.711.036.    

l Primăria Comunei Leordeni, 
Judeţul Argeş, cu sediul în locali-
tatea Leordeni, sat Leordeni, nr. 
596, judeşul Argeş, organizează 
concurs conform Legii  nr. 
188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: Consilier, grad 
profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului Contabilitate 
-Impozite şi  Taxe,  1 post . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba  sc r i să  în  da ta  de 
29.08.2017, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 31.08.2017, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: Studii superioare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul economic 
sau administrativ; -vechime: -fără 
condiţii de vechime, potrivit art. 57 
din Legea nr. 188/1999; -condiţii 
generale, prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, rep., cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Leordeni, judeţul Argeş, din 
comuna Leordeni, sat Leordeni, nr. 
596, judeţul Argeş. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei 
comunei Leordeni, judeţul Argeş, 
din comuna Leordeni, sat Leor-
deni, nr. 596, judeţul Argeş, 
persoană de contact: Badea 
Marius telefon: 0248.653.101, fax: 
0248.653.101.

l Laboratorul Central pentru 
Controlul Calităţii şi Igienei 
Vinului Valea Călugărească orga-
nizează 2 concursuri de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-

terminată, a următoarelor posturi, 
respectiv funcții publice de 
executie vacante: -3 posturi de 
consilier clasa I, grad profesional 
-superior, birou analize pentru 
LCCCIV Valea Călugărescă, unul 
la Filiala Blaj şi unul la Filiala 
Focşani; -1 post de referent clasa 
III, grad profesional -superior, 
birou analize pentru LCCCIV 
-sediul central Valea Călugărească.  
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute  de  ar t .54  d in   Legea 
nr.188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice de 
executie sunt: A.Pentru posturile 
de consilier superior Filiala Blaj şi 
Filiala Focşani: 1.Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de ştiintă: -Chimie şi 
inginerie chimică într-una din 
specializările: chimie sau inginerie 
chimică sau chimie alimentară şi 
tehnologii biochimice sau controlul 
şi securitatea produselor alimen-
tare; -Ingineria resurselor vegetale 
şi animale într-una din specializă-
rile: Ingineria produselor alimen-
tare sau controlul şi expertiza 
produselor alimentare; 2.vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcţiei publice 
minimum 9 ani; 3.cunoştinţe 
operare calculator -MS Office 
-nivel mediu. B.Pentru postul de 
referent superior sediul central 
Valea Călugărească: 1.Studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat într-unul din dome-
niile: -Chimie sau inginerie 
chimică sau chimie alimentară şi 
tehnologii biochimice sau industrie 
alimentară sau tehnician în 
controlul calităţii produselor 
agro-alimentare; 2.vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcţiei publice 
minimum 9 ani; 3.cunoştinţe 
operare calculator -MS Office 
-nivel mediu. Concursul pentru 
aceste trei posturi -de la punctul A 
şi B -se va organiza conform calen-
darului următor: -28.08.2017, ora 
10.00 -proba scrisă la sediu central 
LCCCIV Valea Călugărească; 
-data şi ora interviului vor fi comu-
nicate ulterior. C.Pentru posturile 
de consilier superior clasa I, grad 
profesional -superior, birou analize 
pentru sediul central LCCCIV 
Valea Călugărescă: 1.Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: chimie şi inginerie 
chimică cu specializarea: chimie, 
inginerie chimică, chimie alimen-
tară şi tehnologii biochimice, ingi-
neria substanţelor anorganice şi 
protecţia mediului, ştiinţe ingine-
reşti cu specializarea produse 
alimentare, biotehnologii şi horti-
cultură; 2.vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice minimum 9 ani; 3.
cunoştinţe operare calculator -MS 
Office -nivel mediu. Concursul 
pentru acest post -se va organiza 
conform calendarului următor: 
-31.08.2017, ora 10.00 -proba 
scrisa la sediu central LCCCIV 
Valea Călugărească; -data şi ora 
interviului vor fi comunicate ulte-
rior. Dosarele de înscriere  la 

concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevă-
zute de art.49, alin.(1) din Hotă-
rârea Guvernului nr.611/2008 şi se 
vor depune în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a. Relaţii 
suplimentare cu privire la acest 
concurs, se pot obţine la sediul 
Laboratorului Central pentru 
Controlul Calităţii şi Igienei 
Vinului Valea Călugărească, str.
Valea Mantei, nr. 1, judeţul 
Prahova, persoană de contact: 
-Director Vicol Constanta pentru 
laboratorul central şi filiala 
Focşani la telefon: 0728.191.325 
sau -Responsabil Laborator 
Central Radulescu Valentina, 
telefon: 0724.221.337 -pentru labo-
ratorul central; -Şef birou Aldea 
Aurelia pentru filiala Blaj, telefon: 
0727.768.478.  

l Primăria Comunei Văculeşti, cu 
sediul în localitatea Văculeşti, str. 
Principală, judeţul Botoşani, orga-
nizează concurs conform Legii nr. 
188/1999 pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante, de: -consilier, grad 
profesional principal, în cadrul 
compartimentului registru agricol, 
fond funciar şi cadastru, al 
comunei Văculeşti, judeţul Boto-
şani -1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25 august 2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 28 
august 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul agricol sau 
cadastru; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani; -cunoştinţe 
operare PC, nivel mediu, certifi-
cate prin atestat eliberat de un 
formator în domeniu. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Văcu-
leşti. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Văculeşti, 
j u d e ţ u l  B o t o ş a n i ,  t e l . : 
0231.620.220, 0757.953.774 -d-na 
Chitanu Nicoleta.

l Primăria oraşului Petrila 
anunță concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante, din cadrul Serviciului 
Public de Poliție Locală, Compar-
timentului Dispecerat Monitori-
zare şi Pază Bunuri: -inspector 
clasa I, gradul profesional debu-
tant; condiții: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; Condițiile generale de 
ocupare a funcțiilor publice 
vacante sunt cele prevăzute de 
art.54 din Legea 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, (r2) 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Proba scrisă a concur-
sului va avea loc în data de 24 
august 2017, ora 10.00, la sediu 
Primăriei oraşului Petila din 
strada Republicii nr. 196. Dosarele 
de înscriere pentru participarea la 
concurs se depun la Primaria 

oraşului Petrila pâna la data de 14 
august  2017, ora 15.00. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei 
oraşului  Petri la  ş i  telefon 
0254.550.977  sau 0254.550.760.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice 
vacante de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior 
la Compartimentul strategii, 
dezvoltare regională şi relații 
externe, Serviciul cooperare, 
dezvoltare regională şi relații 
externe, Direcția tehnico-econo-
mică, dezvoltare regională şi relații 
externe din aparatul de speciali-
tate al Consiliului Județean Gorj. 
Probele stabilite pentru organi-
zarea concursului:dată susţinere 
proba suplimentară de testare a 
cunoştințelor de operare PC:  24 
august 2017, ora 930, la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj;dată 
susţinere proba scrisă:  24 august 
2017, ora 1030, la sediul Consi-
liului Judeţean Gorj;dată susţinere 
interviu: în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs 
este în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a. Dosarele de concurs vor 
conţine în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare şi condi-
ţiile de desfăşurare a concursului 
de recrutare, bibliografia de 
concurs, informaţii suplimentare 
privind documentele necesare 
dosarului de concurs se afişează la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj şi 
pe site-ul Consiliului Judeţean 
Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea 
Cariere).Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul resurse 
umane, managementul funcţiei 
publice, IT - Consiliul Judeţean 
Gorj, camerele: 251/241, telefon: 
0253/212016, interior 251/241.

l Instituția Prefectului-Județului 
Ilfov, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției 
publice de execuție temporar 
vacante de Consilier, clasa I, grad 
profesional superior la Biroul 
servicii publice deconcentrate şi 
servicii comunitare de utilități 
publice – Compartimentul pentru 
situații de urgență şi ordine 
publică din cadrul Instituției 
Prefectului Județul Ilfov. Condi-
țiile de ocupare a postului: candi-
dații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; Condițiile 
specifice de ocupare a postului: 
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 9 ani.
Termenul de depunere a dosarelor 
este cel prevăzut de art. 72 alin. (1) 
din H.G. 611/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv 
de 8 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Instituției 

Prefectului - Județului Ilfov. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute de 
art. 49 alin. (1) din H.G. 611/2008.
Concursul începe în data de 
08.08.2017, orele 10:00 – proba 
scrisă şi în termen de 5 zile - inter-
viul şi se desfăşoară la sediul 
Instituției Prefectului - Județului 
Ilfov. Anunțul, bibliografia şi 
tematica de concurs se află afişate 
la avizierul Instituției Prefectului 
şi pe site-ul instituției.Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Instituției Prefectului-Județului 
Ilfov sau la telefon 021/311.24.92, 
interior 28626. Persoana de 
contact: Gheorghe Alexandru 
Valentin.

l U.M. 02215 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concurs de ocupare a 
1 (unu) post vacant de personal 
civil contractual, astfel: -denu-
mirea postului: şofer II-I; -studii: 
medii/şcoală profesională (absol-
vite cu diplomă de absolvire); 
-permis de conducere categoriile: 
B şi C; -vechime în specialitate: 
minimum 6 ani şi 6 luni; -apt 
serviciu, prin următoarele docu-
mente în termen de valabilitate: 
certificat medical, atestat psiho-
logic şi cazier judiciar; -data, ora, 
locul de desfăşurare: 16.08.2017 
(ora 10:00)  -Proba scr isă , 
21.08.2017 (ora 10:00) -Proba 
practică şi 24.08.2017 (ora 10:00) 
-Interviul, la sediul U.M.02215 
Bucureşti; -data limită de depu-
nere dosare: 09.08.2017, ora 14:00; 
-tematica: art. 1-83 şi 95-117 din 
“Ordonanța de urgență a Guver-
nului nr. 95/2002, privind circu-
lația pe drumurile publice”, art. 
29-170 şi 183-188 din “Hotărârea 
de Guvern nr. 1391/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.195/2002, privind 

circulația pe drumurile publice”, 
respectiv art.5-8, 10-12 şi 14 din 
“Legea nr.477/2004 privind Codul 
de conduită a personalului 
contractual din autoritățile şi insti-
tuțiile publice”. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului se 
vor face la sediul U.M.02215 
Bucureşti din B-dul Ghencea, 
nr.35-37, sector 5, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretariatului: Mihălăchioiu 
Florian, telefon: 021.421.09.00.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Buzău organizează 
concurs în data de 17.08.2017 
(proba scrisă) şi 23.08.2017 
(interviu) pentru ocuparea unui 
post vacant de consilier cadastru 
debutant şi a unui post vacant de 
consilier cadastru gradul II cu 
încadrare pe perioadă determinată 
de 36 de luni. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute  de art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere se depun 
până la data de 08.08.2017, ora 
16.00, la sediul instituţiei. Detalii 
privind condiţiile specifice, biblio-
grafia şi tematica de concurs sunt 
disponibile pe pagina oficială 
www.ocpibz.ro. Informaţii supli-
mentare se obţin la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Buzău din Buzău, b-dul 
Nicolae Bălcescu nr. 48, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secreta-
riat şi Petiții, telefon 0238.711.036.                                                                                  

l Primăria municipiului Vatra 
Dornei, cu sediul în: loc. Vatra 
Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 
17, jud. Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante, 
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perioadă nedeterminată, aprobate 
prin HG 286/2011, modificată şi 
completată de H.G. 1027/2014, de: 
Consilier juridic -1 post. Condiţii 
participare concurs: -studii 
universitare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul ştiinţelor 
juridice; -vechime în specialitatea 
studiilor minim 1 an. Inspector în 
cadrul Serviciului de urbanism 
-amenajarea teritorului -cadastru 
-fond funciar -1 post. Condiţii 
participare concurs: -studii 
universitare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul tehnic; 
-certificat de autorizare în dome-
niul cadastrului; -vechime în 
domeniul cadastrului minim 2 
ani. Îngrijitoare în cadrul Servi-
ciului de educare şi îngrijire 
pentru copii 0-3 ani -1 post. 
Condiţii participare concurs: 
-studii medii generale; -nu nece-
sită vechime. Infirmieră în cadrul 
Serviciului de educare şi îngrijire 
pentru copii 0-3 ani -1 post. 
Condiţii participare concurs: 
-studii medii, cursuri de infir-
mieră; -nu necesită vechime. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă pentru posturile de 
consilier juridic, inspector şi infir-
mieră va fi în data de 17.08.2017, 
ora 10.00; -proba interviu pentru 
posturile de consilier juridic şi 
inspector va fi în data de 
17.08.2017, ora 14.00; -proba 
practică pentru posturile de infir-
mieră şi îngrijitoare va fi în data 
de 17.08.2017, ora 14.00. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs este de 08.08.2017, la 
sediul Primăriei municipiului 
Vatra Dornei, camera 11. Relaţii 
suplimentare la biroul de resurse 
umane din cadrul Primăriei muni-
cipiului Vatra Dornei, tel.: 
0230.375.229 -111.

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bucureşti, cu sediul in str. 
Radu Voda nr.26-26 A, sector 4, 
Bucureşti, organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării 
urmatoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante în data de 
07.09.2017, ora 10,30 proba scrisă: 
-1 post inspector clasa I grad 
profesional principal  în cadrul 
Serviciului Economic Financiar şi 
Achiziţii Publice, Biroul Financiar 
Contabilitate; -1 post inspector de 
munca clasa I grad profesional 
superior în cadrul Serviciului 
Control Securitate şi Sănătate în 
Muncă - Biroul 1 Control Securi-
tate şi Sănătate în Muncă; -1 post 
inspector clasa I grad profesional 
superior în cadrul Biroului 
Resurse Umane; -1 post  consilier 
juridic clasa I grad profesional 
principal  în cadrul Biroului 
Legislaţie Contencios Adminis-
trativ; -1 post  consilier juridic 

clasa I grad profesional asistent  
în cadrul Biroului Legislaţie 
Contencios Administrativ; -1 post 
inspector de munca clasa I grad 
profesional superior   în cadrul 
Biroului Monitorizare Relaţii de 
Muncă; -3 posturi de inspector de 
munca clasa I grad profesional 
principal   în cadrul Biroului 
Monitorizare Relaţii de Muncă; 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III – a, la sediul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Bucureşti, str. Radu Voda 
nr.26-26 A, sector 4, Bucureşti. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie sa conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din HG nr.611/2008 modifi-
cată şi  completată de HG 
nr.1173/2008. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Bucureşti www.itmbucu-
resti.ro.Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Bucureşti şi 
la nr. de telefon 021.331.18.03.

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti, scoate la concurs în 
data de 30.08.2017, orele 10:00, la 
sediul Autorităţii, un post vacant 
de consilier principal din cadrul 
Serviciului Corp Control: Condi-
ţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de consi-
lier, gradul profesional principal: 
-condiţiile de studii: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul fundamental de 
ierarhizare- ştiințe sociale, 
ramura: stiințe juridice sau socio-
logie sau psihologie, domeniu de 
licență: drept sau asistență 
socială/ sociologie sau psihologie;  
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Dosarul 
de concurs va conţine următoarele 
documente: a) formularul de 
înscriere prevăzut în anexa nr. 3 
din H.G. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea Carierei 
funcţionarilor publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare;  
b) copia actului de identitate; c) 
copiile diplomelor de studii şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; d) copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă şi, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 

funcţiei publice; e) cazierul judi-
ciar; f) adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; g) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeve-
rinţa care să ateste că nu a desfă-
şurat activităţi de poliţie politică. 
Copiile de pe actele mai sus 
menţionate se prezintă în copii 
legalizate sau însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretarul comisiei 
de concurs. Proba scrisă a concur-
sului pentru ocuparea funcțiilor 
publice de execuție vacante de 
consilieri superiori se desfăşoară 
în data de 30.08.2017, orele 10:00. 
Bibliografia se ridică de la sediul 
Autorităţii în momentul depunerii 
dosarului de concurs. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare se 
obţin la telefon: 021/310.07.89.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare şi Încercări Pentru 
Electrotehnică- Icmet Craiova, cu 
sediul în Craiova, Bdul. Decebal, 
nr. 118A, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de 
cercetător ştiinţific gradul II în 
domeniul inginerie electrică, 
specializarea electrotehnică. 
Concursul se va desfăşura 
conform Legii nr. 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, în data de 
18.09.2017, începand cu ora 9.00, 
la sediul ICMET Craiova. Dosa-
rele de concurs se depun în 
termen de 30 zile de la data apari-
ţiei anunţului în ziar, la secretari-
atul comisiei de concurs asigurat 
de Biroul Resurse Umane al insti-
tutului. Data limită de depunere a 
dosarului: 24 august 2017, ora 
14:00. Regulamentul de desfăşu-
rare a concursului, criteriile de 
evaluare, lista completă a docu-
mentelor pe care candidaţii 
trebuie să le includă în dosarul de 
concurs, fişa postului, grila de 
salarizare aferentă postului, etc. se 
obţin de pe pagina web a institu-
tului: www.icmet.ro, sau de la 
sediul unităţii. Informaţii supli-

mentare se pot obţine de la Biroul 
Resurse Umane al institutului la 
numărul de telefon 0747.034.859 
(în intervalul orar 8.00-16.00) sau 
la adresa de e-mail: nela@icmet.
ro.

l Primăria comunei Stelnica 
organizează în data de 18 august 
2017, concurs pentru ocuparea 
urmatoarei funcţii contractuale: 1. 
Muncitor Calificat I din cadrul 
Serviciului Public de Adminis-
trare a Domeniului Public şi 
Privat. Condiţii de participare: 
-Cetăţenie română; -Studii Profe-
sionale (Mecanic Utilaj Greu); 
-Permis categoria ‘C’; -Vechime 
-minim 3 ani în specialitatea 
studiilor absolvite. Dosarul trebuie 
să conţină: -Diplomă studii absol-
vite; -Fişă medicală sau adeve-
rinţă medicală; -Copie Carnet de 
Muncă sau Adeverinţă; -Cazier 
judiciar; -Copie C.I.; -Copie 
Permis Conducere; -Copie acte 
Stare civilă; -Cerere participare 
concurs; -Curriculum vitae. Dosa-
rele de participare la concurs se 
depun până pe data de 11 August  
2017, orele 14.00. Selectarea dosa-
relor va avea loc pe data de 14 
august 2017, iar concursul se va 
desfăşura pe parcursul a două 
probe: probă scrisă şi/sau probă 
practică pe data de 18 august  
2017 -orele 11.00 şi interviul- 21 
August 2017 -orele 11.00. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
(secretariat) sau la telefon: 
0243/361.785.

l Primăria Comunei Stelnica 
organizează în data de 28 august 
2017, concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de inspector clasa I, grad profesi-
onal asistent din cadrul Compar-
timentului Urbanism. Condiţii de 
participare: -Cetăţenie română; 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -Vechime in 
specialitate a studiilor necesare 
exercitării functiei publice -1(un) 
an; -Cunoştinţe minime de utili-
zare a calculatorului. Dosarul 
trebuie să conţină: -Diplomă 
studii absolvite; -Copie Carnet de 
muncă sau Adeverinţă; -Fişă 

medicală sau adeverinţă medi-
cală; -Cazier judiciar; -Copie C.I.; 
-Copie acte Stare civilă; -Cerere 
participare concurs. Dosarele de 
participare la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului, respectiv 
între 25 Iulie - 14 August 2017. 
Selectarea dosarelor va avea loc 
pe data de 17 August 2017, iar 
concursul se va desfăşura pe 
parcursul a două probe: proba 
scrisă 28 August 2017 - orele 11.00 
şi interviul -30  August -orele 
11.00. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei (secretariat) sau 
la telefon: 0243/361.785.

l Colegiul Naţional Economic 
"Gheorghe Chiţu" Craiova organi-
zează concurs/examen pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale aprobat prin HG nr. 
286/2011, modificat şi completat 
de HG nr. 1027/2014. Denumirea 
posturilor: -Un post muncitor 
fochist, treapta profesională III- 1 
normă, post vacant contractual pe 
durată nedeterminată. Condiţii 
specifice pentru participare la 
concurs pentru posturile de 
muncitor fochist: studii liceale/
şcoală profesională; deținerea 
unui certificat de calificare pentru 
meseria de fochist pentru cazane 
de joasă presiune; autorizare 
ISCIR; vechimea în specialitate 
constituie avantaj; disponibilitate 
pentru program flexibil; atestat 
pază; calificări precum: zugrav, 
electrician, tâmplar, instalator 
constituie un avantaj. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă: data de 
06.09.2017, ora 9.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.10, Proba practică: data de 
08.09.2017, ora 9.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.10; Proba de interviu: data de 
12.09.2017, ora 9.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.10. Candidații vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul unității 
din Craiova, str.Brestei, nr.10. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul instituției sau la telefon 
0351.804.904.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, Insti-
tutul de Stat pentru Testarea şi 
Înregistrarea Soiurilor organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a următoarei funcţii publice 
de execuţie vacante: -1 post 
vacant de consilier juridic, gradul 
profesional principal -Serviciul 
juridic, administrativ şi patri-
moniu -Compartiment juridic. 
Condiţiile specifice prevăzute în 
fişa postului: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei 
pub l ice :  min imum 5  ani . 
Concursul va avea loc la sediul 
I.S.T.I.S. din Bd. Mărăşti nr. 61, 
sector 1, Bucureşti, în data de 04 
septembrie 2017, ora 10.00 -proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului. 
Informaţii suplimentare la nr. de 
tel. 0213184380. Bibliografia, 
condiţiile specifice de participare, 
precum şi actele solicitate candi-
daţilor la înscriere vor fi publicate 
pe site-ul I.S.T.I.S. şi afişate la 
sediul instituţiei.

CITAȚII  
l Se citează pentru data de 
02.08.2017, ora 09.00, moşteni-
toarea Apostol Rodica, cu domici-
liul necunoscut, a defuncților 
Sandu Irimia, cetățean român, 
decedat la data de 17.06.2016, 
C o d  N u m e r i c  P e r s o n a l 
1331019090096, cu ultim domi-
ciliu în sat Gulianca, com. Salcia-
Tudor, județ Brăila şi Sandru 
Chira, cetățean român, decedată 
la data de 09.02.2017, Cod 
N u m e r i c  P e r s o n a l 
2450125090047, cu ultim domi-
ciliu în sat Gulianca, com. Salcia-
Tudor, județ Brăila, la sediul 
Societății Profesionale Notariale 
Varga & Asociații din Brăila, C. 
Călăraşilor nr. 40A, în vederea 
dezbaterii succesiunii acestora.

l Chelariu Silviu, cu domiciliul 
necunoscut, este citat pentru data 
de 10.08.2017, ora 12.00, la sediul 
biroului notarului public Agachi 
Stelian din Botoşani, România, 
strada Calea Naţională nr. 103A, 
în calitate de succesibil în dosarul 
175/2017, privind succesiunea 
defunctei Chelariu Floarea, dece-
dată la data de 17.07.2016. 
Potrivit legii, succesibilul care nu 
acceptă moştenirea în termen de 1 
an de la deschiderea acesteia, este 
prezumat că a renunţat la moşte-
nire.

DIVERSE  
l Primăria comunei Cosoba, 
judeţul Giurgiu, tel.0246-253.739, 
reprezentată de S.C. Viotop S.R.L. 
în calitate de proiectant, anunţă 
publicul interesat despre solici-
tarea de la Administraţia Bazinală 
de Apă Argeş -Vedea a avizului de 
gospodărire a apelor pentru 
desfăşurarea activităţii de „Repa-
rație pod peste râul Dâmbovița în 
comuna Cosoba, pe strada Brută-
riei, jud.Giurgiu”. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, 
sugestii sau recomandări se pot 
adresa solicitantului şi la Admi-
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nistraţia Bazinală de Apă Argeș-
Ve d e a ,  t e l . 0 2 4 8 - 2 1 8 . 2 5 0 , 
0248-223.449.

l S.C. Berceni Gardens S.R.L., 
avand sediul in municipiul Bucu-
resti, sector 3, strada Mihai Tarna-
veanu, nr. 19A, titular al planului 
P.U.Z-reparcelare teren-modifi-
care PUZ-construire ansamblu 
locuinte individuale P+1E+M si 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T 5, P 18/5/24, 25, 26, 27, 
anunta publicul interesat  asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru 
PUZ-ansamblu locuinte indivi-
duale P+1E+M si utilitati. Docu-
mentatia  putand fi consultata pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii/comentariile si sugestii 
se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str. Gheorghe 
Manu, nr. 18, sector 1 (tel. 
021/212.56.93), de luni pana vineri, 
intre orele 09:00 – 14:00, incepand 
cu data de 24.07.2017.

l Lichidator judiciar C.I.I. Rusu 
Ciprian Marian cu sediul in 
Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud. 
Prahova, notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insol-
ventei fata de debitoarea Valea 
L o p a t n e i  S R L ,  d o s a r  n r. 
2980/105/2017,  Tr ibunalul 
Prahova. Termen depunere 
creante: 31.08.2017, Termen tabel 
preliminar: 08.09.2017, Termen 
tabel definitiv: 04.10.2017, 
Adunarea creditorilor: 13.09.2017.

l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. 
cu sediul social în Reșiţa, str. 
Horea, bl.  A2, parter,  jud. 
Caraș-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255/212940, notifică deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului 
S.C. Automobile Sumi S.R.L., prin 
S e n t i n ţ a  c i v i l ă  n r.  2 0 2 /
JS/13.07.2017 pronunţată de 
Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a 
I I - a  C i v i l ă ,  î n  D o s a r u l 
2922/115/2017. Debitorul S.C. 
Automobile Sumi S.R.L. are obli-
gaţia ca în termen de 10 zile de la 

deschiderea procedurii să depună 
la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din 
Legea privind procedura insol-
venţei. Creditorii debitorului S.C. 
Automobile Sumi S.R.L cu sediul 
social in Anina, str. Miniș, nr. 18, 
ap. 2, jud. Caraș-Severin, Număr 
de ordine în registrul comerţului  
J11/239/2009, CUI 25500150   
trebuie să procedeze la înscrierea 
la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a 
creanţei la Tribunalul Caraș-Se-
verin până la termenul limită din 
data de 28.08.2017 Cererile trebuie 
însoțite de taxa de timbru în 
valoare de 200 lei.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul Societăţii 
Tomatina C.A., Vlad Descultu 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Membrilor 
Cooperatori ai Societăţii Tomatina 
C.A., persoană juridică română, 
cu sediul în Snagov –Ciofliceni, 
Intrarea Traian 10, judeţul Ilfov, 
înregistrată în Registrul Comer-
ţului sub nr. C23/1/2014, cod fiscal 
RO 32876328, („Societatea”), 
pentru data de 12.08.2017, orele 
12.00, la sediul social al Societăţii. 
În cazul în care adunarea generală 
convocată nu se va putea ţine la 
data primei convocări, din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare gene-
rală se va ţine pe data de 
13.08.2017, ora 12.00, la sediul 
social al Societăţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 
0724297592. Adunarea Generală 
Extraordinară se convoacă cu 
următoarea ordine de zi: 1. Înce-
tarea calităţii de membru coope-
rator prin excludere din Societate 
a lui  Valeriu Marcu,  CNP 
1800824230910, domiciliat în sat 
Balotești (com. Balotești), str. 
Broscari 88, jud. Ilfov, legitimat cu 
CI seria nr. IF 421938. 2. Diverse. 
Administrator Vlad Descultu.

l Președintele Consiliului de 
Administraţ ie  Iqbal  Nasir 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii 
Agromec Balaciu S.A., persoană 
juridică română, cu sediul în 

comuna Balaciu, calea București 
nr. 2, Corp C14, parter, biroul nr. 1, 
judeţul Ialomiţa, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. 
J21/458/2012, cod fiscal RO 
2069440 („Societatea”), din iniţia-
tiva Consiliului de Administraţie, 
pentru data de 28.08.2017, orele 
10.00, la sediul social al Societăţii. 
În cazul în care adunarea generală 
convocată nu se va putea ţine la 
data primei convocări, din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare gene-
rală se va putea ţine pe data de 
29.08.2017, ora 10.00, la sediul 
social al Societăţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 
0728118239. Adunarea Generală 
Ordinară se convoacă cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
ratificării semnării contractelor de 
garantare a două contracte de 
finanţare în sistem de leasing 
financiar, încheiate de Zimbrul 
S.A. cu UniCredit Leasing Corpo-
ration IFN S.A. (”Finantatorul”), 
cu sediul social în București, sector 
1, str. Ghetarilor, nr. 23-25, pentru 
achiziţionarea de echipamente 
agricole, după cum urmează: a. 
Un contract cu valoare totală de 
achiziţie de 290,000.00 EUR, TVA 
exclus, și o valoare a contractului 
de leasing financiar de 372,823.45 
EUR, pentru o perioadă de 60 
luni; b. Un contract cu valoare 
totală de achiziţie de 265,850.00 
EUR, TVA exclus, și o valoare a 
contractului de leasing financiar 
de 340,985.11 EUR, pentru o peri-
oadă de 60 de luni. 2. Aprobarea 
împuternicirii, în vederea semnării 
documentaţiei necesare obţinerii 
creditului, a contractelor de 
leasing și a contractelor de 
garanţie, precum și a actelor nece-
sare utilizării creditului, a dlui. 
Joao Costa de Castro, cetăţean 
portughez, născut la data de 
22.04.1976,  în  Portugal ia , 
Cedofeita* Porto, cu domiciliul în 
Portugalia, Zona Industrial de 
Vagos, Lote 104, 3840-385 Vagos, 
și reședinţa în București, sector 3, 
strada Morilor nr. 14, apartament 
nr. 3, posesorul Cărţii de identitate 
nr. 10722675, emisă de către auto-
rităţile portugheze, valabilă până 
la data de 07.05.2018, și al Certifi-
catului de înregistrare seria ROU 

nr. 100514, emis de către IGI 
București, la data de 07.09.2016, 
valabil până la data de 06.09.2021, 
c o d  n u m e r i c  p e r s o n a l 
7760422470023. De asemenea, 
această persoană va fi împuterni-
cită să negocieze celelalte condiţii 
ale creditului menţionat mai sus, 
precum și să încheie orice acte 
adiţionale la contractul de credit 
și/ sau contractele de garanţie, prin 
care nu se modifică condiţiile de 
creditare agreate în prezenta hotă-
râre, decizia și semnătura ei fiind 
opozabilă societăţii. 3. Diverse. 
Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie Iqbal Nasir.

l Convocare: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. ”COMNORD” 
S.A., persoană juridică română, 
având Cod Unic de Înregistrare 
1590368, atribut fiscal RO și 
număr de Ordine la Registrul 
Comerţului J40/493/1991, cu 
sediul în București, Calea Griviţei 
nr.136, sector 1, în temeiul preve-
derilor Actului constitutiv al socie-
tăţii și prevederilor Legii nr. 
31/1990 republicată, Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii pentru data 
de 24.08.2017, ora 12.00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinară a 
Acţionarilor va avea loc la sediul 
societăţii din București, Calea 
Griviţei nr.136, sector 1. La 
Adunarea Generală Ordinară sunt 
invitaţi să participe toţi acţionarii 
aflaţi în evidenţa Registrului Acţi-
onarilor și Registrului de Acţiuni 
la data de 16.08.2017. Pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordi-
nare, sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administraţie 
privind situaţiile financiare anuale 
consolidate pentru anul 2016; 2. 
Prezentarea raportului auditorului 
financiar privind situaţiile finan-
ciare anuale consolidate pentru 
anul 2016; 3. Aprobarea situaţiilor 
financiare  anuale consolidate 
pentru anul 2016; 4. Aprobarea 
datei de 15.09.2017 ca data de 
înregistrare, conform art. 238 din 
Legea nr. 297/2004. În situaţia în 
care Adunarea Generala nu va 

putea delibera și vota în mod 
valabil o a doua Adunare Generală 
Ordinară este convocată pentru 
ziua de 25.08.2017, la ora 12.00, în 
același loc și cu aceeași ordine de 
zi. Dupa publicarea convocării, 
actionarii reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) 
de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunărilor generale, în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; și 
b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre, în termen de 15 zile de la 
data publicării convocării, pentru 
punctele incluse sau propuse spre 
a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Aceste drepturi 
pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice). Se 
precizează că acţionarii ce vor fi 
împiedicaţi de anumite împreju-
rări să participe la Adunarile 
Generale vor putea mandata, în 
conformitate cu art. 125 din Legea 
31/1990 republicată și Regula-
mentul CNVM 1/2006 și 6/2009, 
printr-o procură specială/generala 
o terţă persoană care să participe 
și să voteze în numele lor și pentru 
ei, în Adunările Generale, în 
condiţiile legii. Procura specială 
poate fi ridicată de la sediul socie-
tăţii sau de pe web site-ul www.
comnord.ro, începând cu data 
convocării. Procurile specială și 
generală vor fi depuse spre înregis-
trare la secretariatul adunării până 
cel târziu la data de 22.08.2017, 
orele 10.00. Procurile speciale și 
procurile generale vor putea fi 
transmise spre înregistrare și pe 
fax sau email în format pdf., 
reprezentantul acţionarului fiind 
obligat ca la data adunării gene-
rale să aibă asupra sa procura în 
original. Acționarii înregistrați la 
data de referință au posibilitatea 
de a vota prin corespondență 
înainte de adunarea generală utili-
zând formularul de vot prin cores-
pondență existent și pe site-ul 

societăţii. Formularele de vot prin 
corespondență completate și 
semnate se vor expedia la sediul 
societății, cu confirmare de 
primire, astfel încât să fie înregis-
trate ca fiind primite până cel 
târziu cu 48 ore înainte de 
adunare. Formularele primite 
ulterior termenului stabilit nu vor 
fi luate în calcul pentru determi-
narea cvorumului și majorității în 
adunarea generală.  Informațiile 
cu privire la convocarea adunării 
generale și la documentele care 
urmează să fie prezentate adunării 
generale, proiectul de hotărâre, 
formularul de procură specială, 
care urmează să fie utilizat pentru 
votul prin reprezentare, precum și 
formularele care urmează să fie 
utilizate pentru votul prin cores-
pondență sunt puse la dispoziția 
acționarilor pe website-ul societății 
(www.comnord.ro) sau la sediul 
societății în zilele lucrătoare, între 
orele 9.00–17.30. Acţionarii au 
dreptul să formuleze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de 
zi ale Adunărilor Generale în 
condiţiile art. 13 din Regulamentul 
CNVM 6/2009, după ce acţionarii 
vor fi identificaţi sau dacă buna 
desfășurare și pregătire a adună-
rilor generale precum și protejarea 
confidenţialităţii și a intereselor 
comerciale a societăţii, permite 
acest lucru. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea de zi 
a Adunările Generale pot fi 
consultate la sediul societăţii sau 
pe pagina de internet www.
comnord.ro, începând cu data 
convocării. Documentele aferente 
sedintelor, inclusiv propunerile de 
hotărâre și procurile speciale/ 
generale, pot fi obţinute de la dna. 
Stefan Alina– tel. 021/206.68.00. 
Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie al S.C. COMNORD S.A. 
Oleana Negoita. 

l Convocare: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. ”COMNORD” 
S.A., persoană juridică română, 
având Cod Unic de Înregistrare 
1590368, atribut fiscal RO și 
număr de Ordine la Registrul 
Comerţului J40/493/1991, cu 
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sediul în Bucuresti, Calea Griviţei 
nr. 136, sector 1, în temeiul preve-
derilor Actului constitutiv al 
societăţii şi prevederilor Legii nr. 
31/1990 republicată,  Convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor societăţii 
pentru data de 30.08.2017, ora 
12.00. Şedinţa Adunării Generale 
Extraordinară a Acţionarilor va 
avea loc la sediul societăţii din 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 136, 
sector 1. La Adunarea Generală 
Extraordinară sunt invitaţi să 
participe toţi acţionarii aflaţi în 
evidenţa Registrului Acţionarilor 
şi Registrului de Acţiuni la data 
de 22.08.2017. Pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordi-
nare, sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Ratificarea Deciziei 
Consiliului de Administraţie din 
12.06.2017, având următorul 
conţinut: „Art. 1. Prelungirea 
facilităţii de credit acordate de 
B.R.D. -Groupe Societe Generale 
SA, prin Sucursala Mari Clienţi 
Corporativi în baza contractului 
de credit nr. 32/4500/20.07.2016 
până la data de 29.04.2018. Art. 
2. Se păstrează garanţiile aferente 
facilităţii de credit acordate 
conform Contractului de credit 
nr. 32/4500/20.07.2016; Art. 3. Se 
pastreaza condiţiile de finanţare 
convenite între părţi aferente 
facilităţii de credit acordate de 
B.R.D. -Groupe Societe Generale 
SA, prin Sucursala Mari Clienti 
Corporativi în Baza contractului 
de credit nr. 32/4500/20.07.2016. 
Art. 4. Împuternicirea Dnei. 
Negoiţă Oleana, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, cetăţean român, 
pentru a semna toate actele nece-
sare în vederea ducerii la îndepli-

nire a celor hotărâte prin 
prezenta”. 2. Aprobarea datei de 
18.09.2017, ca data de inregis-
trare, conform art. 238 din Legea 
nr.297/2004. În situaţia în care 
Adunarea Generală nu va putea 
delibera şi vota în mod valabil o a 
doua Adunare Generală Extraor-
dinară este convocată pentru ziua 
de 31.08.2017, la ora 12.00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. După publicarea convocarii, 
actionarii reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a adunărilor 
generale, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convo-
cării, cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea gene-
rală; şi b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre, in termen de 15 zile 
de la data publicarii convocarii, 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale.  
Aceste drepturi pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice).  Se preci-
zează că acţionarii ce vor fi împie-
dicaţi de anumite împrejurări să 
participe la Adunarile Generale 
vor putea mandata, în conformi-
tate cu art. 125 din Legea 31/1990 
republicată si Regulamentul 
CNVM 1/2006 si 6/2009, printr-o 
procură specială /generală o terţă 
persoană care să participe şi să 
voteze în numele lor şi pentru ei, 
în Adunarile Generale, în condi-
ţiile legii. Procura speciala poate 
fi ridicata de la sediul societăţii 
sau de pe web site-ul www.

comnord.ro, începând cu data 
convocării. Procurile specială şi 
generală vor fi depuse spre înre-
gistrare la secretariatul adunării 
până cel târziu la data de 
28.08.2017, orele 10.00. Procurile 
speciale şi procurile generale vor 
putea fi transmise spre înregis-
trare şi pe fax sau email în format 
pdf., reprezentantul acţionarului 
fiind obligat ca la data adunării 
generale să aibă asupra sa 
procura în original. Acționarii 
înregistrați la data de referință au 
posibilitatea de a vota prin cores-
pondență înainte de adunarea 
generală utilizând formularul de 
vot prin corespondență existent şi 
pe site-ul societăţii. Formularele 
de vot prin corespondență 
completate şi semnate se vor 
expedia la sediul societății, cu 
confirmare de primire, astfel 
încât să fie înregistrate ca fiind 
primite până cel târziu cu 48 ore 
înainte de adunare. Formularele 
primite ulterior termenului 
stabilit nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului 
şi majorității în adunarea gene-
rală. Informațiile cu privire la 
convocarea adunării generale şi la 
documentele care urmează să fie 
prezentate adunării generale, 
proiectul de hotărâre, formularul 
de procură specială, care urmează 
să fie utilizat pentru votul prin 
reprezentare, precum şi formula-
rele care urmează să fie utilizate 
pentru votul prin corespondență 
sunt puse la dispoziția acționa-
rilor pe website-ul societății 
(www.comnord.ro) sau la sediul 
societății în zilele lucrătoare, intre 
orele 9.00–17.30. Acţionarii au 
dreptul să formuleze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de 

zi ale Adunărilor Generale în 
condiţiile art. 13 din Regula-
mentul CNVM 6/2009, după ce 
acţionarii vor fi identificaţi sau 
dacă buna desfăşurare şi pregă-
tire a adunărilor generale precum 
şi protejarea confidenţialităţii şi a 
intereselor comerciale a societăţii, 
permite acest lucru. Documentele 
privind problemele incluse în 
ordinea de zi a Adunările Gene-
rale pot fi consultate la sediul 
societăţii sau pe pagina de 
internet www.comnord.ro, înce-
pând cu data convocării. Docu-
mentele aferente sedintelor, 
inclusiv propunerile de hotărâre 
şi procurile speciale/ generale, pot 
fi obţinute de la dna. Stefan 
Alina– tel. 021/2066800. Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie 
al S.C. COMNORD S.A. Oleana 
Negoita.

LICITAȚII  
l S.C.Parc Industrial Câmpia 
Turzii S.A. (Societate-Adminis-
trator al Parcului Industrial 
Câmpia Turzii) anunţă public 
lansarea ofertei de atribuire în 
folosinţă, prin licitaţie publică, a 
două parcele de teren disponibile 
pentru realizarea de investiţii în 
perimetrul Parcului Industrial 
Câmpia Turzii (str. Laminoriştilor, 
nr. 169): după umurmează: - 
Parcela Lot 3 - în suprafață de 
8.100 mp; -Parcela Lot 5 - în supra-
față de 6.706 mp pe care se află o 
hală de 897 mp. Destinaţia parce-
lelor o reprezintă -Activităţi de 
producţie/servicii. Licitaţia publică 
se va desfăşura în ziua de 
16.08.2017, ora 13.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Câmpia 
Turzii sala Europa. Depunerea 

ofertelor se va face în perioada 
25.07.2017-15.08.2017, ora 16.00. 
Relaţii suplimentare referitoare la 
documentaţia de licitaţie, condiţiile 
de participare la licitaţie şi calen-
darul licitaţiei pot fi obţinute la 
sediul S.C.Parc Industrial Câmpia 
Turzii S.A., str.Laminoriştilor, nr. 
2-4, zilnic între orele 08.00-15.00 de 
la director Parc Industrial, Remus 
Matei- tel. 0757.675.519  sau consi-
lier juridic Cătălin Văsie, tel. 
0745.315.589, ori accesând: www.
parcindustrialcampiaturzii.ro.

l Primăria comunei Conteşti, 
judeţul Teleorman organizează la 
data de 5 septembrie 2017 orele 
10.00 la sediul său licitaţie publică 
cu strigare pentru concesionarea 
unui spaţiu comercial suprafaţă 
desfăşurată de 184.06 mp din 
cadrul clădirii imobil Primărie, şi 
teren intravilan aferent suprafaţă 
de teren de 591.03 mp amplasat în 
T28, aparţinând domeniului 
privat de interes local. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0247/334.296.

PIERDERI  
l Morărit Panificaţie Roman SA 
declară pierdut certificatul consta-
tator nr. 26417/23.11.2015.

l Pierdut contract de vânzare 
cumpărare cu plata în rate nr. 
9377 din 1992 eliberat de Orizont 
S.A. pe numele Bărăgan Victor şi 
Bărăgan Gherghina, şi actul deces 
Bărăgan Victor seria DR 096110, 
eliberat Primăria Sector 1. Se 
declară nule.

l Declar nule: contract de 
construire nr. 880/1970 şi proces- 

verbal de predare primire din 
01.06.1970 pe numele Ratea 
Marin şi Ratea Constanţa, înche-
iate cu O.C.L.P.P. Bucureşti.

l Declar pierdut şi nul act propri-
etate nr. 69 din 12 iunie 1963, 
eliberat de Parohia “Progresul” 
Bucureşti pentru Parcela nr. 21, 
Figura nr.40 -3 gropi, pe numele 
Cimpoeru Stanca.

l Declar pierdut atestat de 
producător emis de Primăria com. 
Prundu, judeţul Giurgiu, cu seria 
GR nr. 0871487, al dlui. Andro-
nache Marian, com. Prundu –
Giurgiu.

l Declar pierdut atestat de 
producător emis de Primăria com. 
Prundu, judeţul Giurgiu, având 
seria GR nr. 0871484, al dlui. 
Stoica Constantin din localitatea 
Homocea, jud. Vrancea. 

l Declar pierdut atestat de 
producător emis de Primăria com. 
Prundu, judeţul Giurgiu, cu seria 
GR nr. 0871487, al dlui. Andro-
nache Marian, com. Prundu –
Giurgiu.

l Pierdut  atestat marfa  nr. 
0269586000 eliberat de ARR 
Tulcea în anul 2014, pe numele: 
Chirilă Silviu. Se declară nul.

l Subsemnatul Barbieru Ilie 
Claudiu din Jud. iasi, Comuna 
Comarna, Sat Osoi anunta pier-
derea Certificatului de pregatire 
profes ionala  (CPC)  ser ia 
04631101 si a Atestatului ADR 
seria 061767. Le declar nule. 
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