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OFERTE SERVICIU
l SC Mobila Dalin SRL cu sediul 
în Munc. Reghin, Str. Apalinei nr. 
122, jud. Mureş angajează: 
Mecanic întreţinere şi reparaţii 
maşini de cusut industrial- COR 
723307. Informaţii la tel 0265-
306250 sau la sediul firmei.

l Societate comerciala angajeaza 
sofer de protocol.  Cerinte: 
Prezenta agreabila, atitudine impe-
cabila, seriozitate, punctualitate, 
discretie. Beneficii: Salariu moti-
vant. Nr. tel: 0731.474.491. Adresa 
de email: cameliadobindas@gmail.
com.

l Angajam muncitori necalificati 
pentru lucru in productie industrie 
usoara in zona Militari/Ciorogarla. 
Salariu Motivant! Program de 
lucru in 2 schimburi. 0745989709.

l SC Glorious Lighting SRL 
angajează în Brăila: Şef Atelier. 
Condiţii: -studii medii; -limba 
engleză nivel avansat; -experienţă 
în domeniul fabricării corpurilor 
de iluminat min.4 ani. CV-urile se 
transmit la adresa: hr@gloriousli-
ghting.eu

l SC Glorious Lighting SRL 
angajează în Brăila: Specialist 
Îmbunătăţire Procese. Condiţii: 
-studii superioare; -limba engleză 
nivel avansat; -experienţă în dome-
niul fabricării corpurilor de 
iluminat min.4 ani. CV-urile se 
transmit la adresa: hr@gloriousli-
ghting.eu

l SC Glorious Lighting SRL 
angajează în Brăila: Şef Proiect/
Program. Condiţii: -studii superi-
oare; -limba engleză nivel avansat; 
-experienţă în domeniul fabricării 
corpurilor de iluminat min.4 ani. 
CV-urile se transmit la adresa: hr@
gloriouslighting.eu

l S.C. ACR Technology S.R.L., cu 
sediul  in Pascani, str.Morilor  nr.8, 
jud.IASI, organizeaza la sediul sau 
concurs de atestare/angajare  
pentru  conferirea gradelor  ingine-
rilor  de dezvoltare tehnologica  
dupa cum urmeaza: 1.inginer 
dezvoltare tehnologica IDT III  in 
domeniul  inginerie electrica: 3 
posturi; 2.inginer dezvoltare tehno-
logica IDT III in domeniul electro-
n i c a , t e l e c o m u n i c a t i i  s i 
Nanotehnologie: 2 posturi; 3.
inginer dezvoltare tehnologica IDT 
in domeniul  inginerie electrica: 1 
post; 4.inginer dezvoltare tehnolo-
gica IDT in domeniul  inginerie 
electrica: 1 post; 5. inginer dezvol-
tare tehnologica IDT in domeniul  
mecanica,mecatronica si robotica: 
1 post. Termenul  limita de depu-
nere a dosarelor este de 30 zile de 
la data  publicarii anuntului in 
ziarul de circulatie  nationala. 
Informatii suplimentare se pot 
obtine la telefon 0232/765881.    

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
vacante de: -asistent medical, un 
post la Cabinet Chirurgie Gene-
rală, Ambulatoriu Integrat; -îngri-
jitoare, un post la Secţia Medicină 
I n t e r n ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul 
pentru ocuparea celor două posturi 
se vor desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 07 mai 2018, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
07 mai 2018, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 07 mai 2018, 
ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
generale: -îndeplinesc condiţiile de 
studii; -nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -Asistent 
medical: studii şcoală postliceală, 6 
luni vechimea în specialitate; 
-Îngrijitoare: studii şcoală gene-
rală, vechimea în specialitate nu 
este necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 26 aprilie 
2018, ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, str.Spitalului, 
nr.4. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, 
persoană de contact: Chelariu 
Belinda, telefon: 0256.320.860, 
int.19, fax: 0256.320.039.

l Primăria Comunei Urdari, 
judeţul Gorj, organizează concurs 
de ocupare a funcţiei publice de 
execuție vacante de inspector, clasa 
I, gradul profesional „asistent”, în 
cadrul Compartimentului Agricul-
tură din Aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Urdari, 
judeţul Gorj. 1.Probele stabilite 
pentru concurs: -proba scrisă -29 
mai 2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Urdari; -proba interviu 
-31 mai 2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Urdari; 2.Termenul de 
depunere a dosarelor de concurs: 
-Data-limită de depunere a dosa-
relor de participare la concurs este 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv 13.04-02.05.2018. 3.
Condiţiile de participare la 
concurs: 3.1.Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată 
(r2); 3.2.Condiţiile specifice de 
ocupare sunt: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, speciali-

zarea măsurători terestre şi 
cadastru; -condiții minime de 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare participării la concursul 
de recrutare: 1 an vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
funcției publice. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 
0253.233.465, persoană de contact: 
Sanda Elena -secretarul comunei 
Urdari.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, bulevardul Sfântul 
Constantin Brâncoveanu, numărul 
3, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tual vacante de execuție de 
-Compartiment Resurse Umane: 
inspector de specialitate gr.II 
(număr posturi: 1). Concursul se 
va desfăşura astfel: -depunere 
dosare concurs: 13.04.2018, ora 
08.00-26.04.2018, ora 16.30; 
-selecția dosarelor: 27.04.2018; 
-proba scrisă: 07.05.2018, ora 
10.00; -interviul: 10.05.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: 
Condiţii specifice: -studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; -certificat de 
calificare profesională în domeniul 
resurse umane; -vechime în specia-
litatea studiilor: minim 6 luni. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la Compartiment Juridic, Relaţii 
cu Publicul, Resurse Umane, de 
luni până joi, între orele 08.00-
16.30, vineri, între orele 08.00-
14.00, sau la telefon: 0349.738.657.

l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul 
în strada Cuza Vodă, nr.67, locali-
tatea Târgu Frumos, judeţul Iaşi, 
organizează, conform prevederilor 
HG nr.611/2008, concurs de recru-
tare pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a funcției publice 
de execuție vacante de: inspector I 
principal din cadrul Comparti-
mentului Contabilitate şi Buget. 
Concursul va avea loc în data de 
14 mai 2018, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunțate după proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se vor depune 
în termen de 20 zile calendaristice 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la secretariatul 
comisiei de concurs, la d-na Ivanov 
Adriana, consilier în cadrul 
Compartimentului  Resurse 
Umane şi Salarizare, telefon: 
0232.710.906, interior: 105. Condi-
ţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 R2/A, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii de studii: 
studii superioare finalizate cu 
diplomă de licență în ştiințe econo-
mice. Condiţii de vechime: Minim 
5 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 

de execuţie de grad profesional 
principal, conform art.57, alin.5), 
lit.b) din Legea nr.188/1999 (R/A), 
privind Statutul funcţionarilor 
publici. Alte informaţii pot fi obţi-
nute la sediul instituţiei sau de pe 
site-ul: www.primariatgfrumos.ro, 
la secţiunea „Anunţuri publice”, 
„Concursuri”. 

l Primăria Comunei Oarja, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţi-
ilor publice de execuţie vacante, 
după cum urmează: inspector, 
clasa I, grad profesional debutant 
în cadrul Compartimentului 
Registru Agricol şi Fond Funciar. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs şi a ocupării 
funcţiei publice sunt: studii univer-
sitare absolvite cu diplomă de 
licenţă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor juridice. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: Termenul 
limită pentru depunerea dosarelor 
- 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial; 14 
mai 2018 ora 10:00: proba scrisă; 
16 mai 2018, ora 10:00: proba 
interviu. Locaţia de desfăşurare a 
concursului: comuna Oarja, sediul 
Primăriei Oarja. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art. 49, alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008. Coordonate de contact 
pentru primirea dosarelor de 
concurs: Primăria Comunei Oarja, 
comuna Oarja, str. Primăriei 
nr.459, telefon/fax: 0248/660.341, 
email: primarie@oarja.cjarges.ro, 
persoană de contact: Ton Daniel – 
Secretar UAT. Bibliografia şi relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Oarja, din 
comuna Oarja, str. Primăriei, 
nr.459, telefon 0248/660.341.

l Primăria comunei Berevoeşti, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie, de referent 
clasa III, grad profesional prin-
cipal –Biroul  financiar-contabil, 
impozite si taxe locale în cadrul 
aparatului de specialitate al prima-
rului  comunei  Berevoeşt i . 
Concursul va fi organizat la sediul 
primăriei comunei Berevoeşti din 
satul Berevoeşti, str. DC3, nr. 773, 
județul Argeş, după următorul 
program: depunerea dosarelor: 
timp de 20 de zile calendaristice de 
la publicarea in M.Of.; selecţia 
dosarelor de înscriere: cinci zile 
lucratoare dupa ultima zi de depu-
nere a dosarelor; proba scrisă – 
18..05.2018, ora 10:00; interviul 

-24.05.2018, ora 10:00. Condiţiile 
de participare la concurs: 1.Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188 / 1999 (r) 
privind Statutul funcţionarilor 
publici; 2.Cerinţe specifice ocupării 
funcţiei publice – studii medii 
absolvite cu diploma de bacalau-
reat; 3. Vechime minimă în muncă 
– 5 ani. Bibliografia şi conţinutul 
dosarelor candidaţilor vor fi afişate 
la sediul instituţiei – comuna Bere-
voeşti, sat Berevoeşti, str. DC3, nr. 
773, judeţul Argeş. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0248/572030. Persoana de 
contact: Ilie Scarlat – secretar. Tel 
0744581976.

l Primăria comunei Berevoeşti, 
judeţul Argeş organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de executie vacante de inspector 
(clasa I), grad profesional asistent 
– compartimentul asistenţă socială, 
în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Berevoeşti. 
Concursul va fi organizat la sediul 
Primăriei comunei Berevoeşti, str. 
DC3, nr.773, jud.Argeş, după 
următorul program: depunerea 
dosarelor de înscriere  se face în 
termen de 20 de zile calendaristice 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial; selecţia dosarelor de 
înscriere – până pe data de 
10.05.2018, ora 16:00; proba scrisă 
– 16.05.2018, ora 10:00; interviul 
–23.05.2018, ora 10:00. Condiţiile 
de participare la concurs: 1.Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188 / 1999 (r) 
privind Statutul funcţionarilor 
publici; 2. Cerinţe specifice 
ocupării funcţiei publice – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniile: ştiinţe ale comuni-
cării – specializarea: comunicare şi 
relaţii publice; ştiinţe ale informării 
şi documentării; sociologie – speci-
alizarea: asistenţă socială; socio-
logie; resurse umane; psihologie şi 
ştiinţe comportamentale – speciali-
zarea psihologie; ştiinţe adminis-
t r a t i v e  -  s p e c i a l i z a r e a : 
administraţie publică. 3.Vechime 
minimă în specialitatea  studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
– 1 an. Bibliografia şi conţinutul 
dosarelor candidaţilor vor fi afişate 
la sediul instituţiei – comuna Bere-
voeşt i ,  sat  Berevoeşt i ,  s tr. 
DC3,nr.773, judeţul Argeş. Relatii 
suplimentare în legătură cu desfă-
şurarea şi organizarea concursului 
se pot obţine zilnic, în zilele lucră-
toare, între orele 8,00-16,00, la 
telefon 0248/572030. Persoana de 
contact: Ilie Scarlat - secretar, 
telefon: 0744581976.

l Centrul pentru Tineret al Muni-
cipiului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiilor 
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contractuale de execuţie şi de 
conducere vacante: Consilier IA 
-Serviciul Dezvoltarea Iniţiativelor 
pentru Tineret, Şef Birou -Biroul 
Marketing, Comunicare şi Relaţii 
cu Publicul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la Compar-
timent RUNOS până la data de 
02.05.2018, iar proba scrisă va fi în 
data de 07.05.2018 şi proba 
interviu în data de 10.05.2018. 
Detalii disponibile privind condiţii 
de participare şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile pe site-ul: 
http://www.ctmb.eu. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, bulevardul Basarabia, 
37-39, sec.3, Buc.(în incinta Naţi-
onal Arena Bucureşti -sector E114 
VIP) sau pe adresa de mail: vero-
nica.herghelegiu@ctmb.eu

CITAȚII  
l Numitul Zaharia Klevis este 
chemat la Judecătoria Slatina, sala 
2, complet CC5, în data de 
07.05.2018, ora 09:00, în calitate de 
pârât, în proces cu Anghel Lauren-
ţiu-Nicolae, în calitate de recla-
mant, în dosarul nr. 9772/311/2017 
având ca obiect acţiune în contes-
tarea filiaţiei faţă de tatăl din 
căsătorie.

l Numita Dascălu Marinela, cu 
domiciliul necunoscut, este citată 
la Judecătoria Băileşti în data de 
miercuri, 02.05.2018, ora 08.30, 
completul C5, în calitate de pârâtă 
în dosarul civil nr.2587/183/2017, în 
procesul având ca obiect obligație 
de a face, în contradictoriu cu 
reclamanții Stanciu Gheorghe şi 
Stanciu Aurelia.

l Numitul  Băcănaru Nicolae, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
or.Drăgăneşti-Olt, str. Păltiniş, nr. 
13, jud. Olt, este citat pentru data 
de 19.04.2018 la sediul Judecătoriei 
Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 37, 
jud. Olt, ora 8.30, complet C8, 
având calitatea de pârât, în proces 
de "divorț fără minori'', cu reclama 
Băcănaru Loredana-Maria.

l Dispozitivul Sentinței civile 
nr.1503/2012, pronunțată de Jude-
cătoria Năsăud, în dosarul civil 
nr.3230/265/2011: „Admite acți-
unea formulată de reclamantul 
CG..., împotriva pârâților CG..., 
CA..., RS, RV, RN, NR, SF, ST... 
Constată validitatea antecontrac-
telor de vânzare-cumpărare înche-
iate la data de 05.07.1992, respectiv 
08.11.1993 între RV în calitate de 
promitent-vânzător şi pârâții CG şi 
CA în calitate de promitenți-cum-
părători, având ca obiect imobi-
lul-teren în litigiu... în conformitate 
cu identificările din raportul de 
expertiză tehnică efectuat în cauză 
de expert FD şi prețul convenit 
pentru fiecare contract, la nivelul 
anului înstrăinării (60.000Lei şi 
respectiv 200.000Lei)”.

l Se citeaza Todirascu Sorin, la 
Judecatoria Bacau, Dosar nr. 
20943/180/2017, cerere de valoare 
redusa, la data de 16.04.2018, ora 
09:00, C familie 4.

DIVERSE  
l Se va înfiinţa Partidul Românilor 
Patrioţi de Pretutindeni. Partidul va 
avea sediul central în Bucureşti, 
sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 23 
-25, bl. B, sc. 4, ap. 19. 

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
in so lven ta  in  dosaru l  n r. 
773/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform Sentintei nr. 255 din 
22.03.2018 privind pe SC Tapi Mob 
Prod Invest SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 
04.05.2018, întocmirea tabelului 
p r e l i m i n a r  a l  c r e a n ț e l o r 
23.05.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 18.06.2018, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 29.05.2018, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et.7, cab. 7B.
 
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
in so lven ta  in  dosaru l  n r. 
403/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform Sentintei nr. 23 din 
20.03.2018 privind pe SC Cube Ice 
SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 03.05.2018, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 22.05.2018, întocmirea 
tabelului definitiv 15.06.2018, 
prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 25.05.2018, orele 
12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
 
l SC Transbordare Vagoane 
Marfă SA, Bucureşti, prin admi-
nistrator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, solicită depu-
nerea de oferte în vederea selecţiei 
pentru serviciul de evaluare a 
bunurilor, situate în Cristeşti – Iaşi 
- utilaje şi imobile, Dorneşti – 
Suceava - utilaje şi imobile, 
Halmeu - Satu Mare - utilaje şi 
imobile, Târgu Neamţ - imobile, 
Galaţi şi Bucureşti - utilaje şi biro-
tică. Ofertele se vor trimite la 
adresa adm. judiciar din Ploieşti, 
str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, 
prin poştă, în plic cu confirmare de 
pr imire ,  până  la  data  de 
18.04.2018. Rel. tel. adm. judiciar 
Elena Huideş 0722.634.777.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al 
Contact Royal SRL desemnat prin 
hotararea nr.2165 din data de 
04.04.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 4672/3/2017, 
notifică deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
Contact Royal SRL, cu sediul in 
Bucureşti Sectorul 2, Strada Elev 

Ştefănescu, Nr. 1, Bloc 443, Ap. 22, 
CUI  30933516, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/13669/2012. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Contact Royal SRL vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
4672/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 18.05.2018; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
01.06.2018; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar;  d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 27.06.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Tempo 
Plast Industries SRL desemnat prin 
hotararea nr.2172 din data de 
04.04.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 24334/3/2017, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
Tempo Plast Industries SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 3, Str. 
Lucreţiu Pătrăşcanu, Nr. 7, Bloc G2, 
Etaj 6, Ap. 172, CUI  19258028, nr. 
de ordine in registrul comertului 
J40/6988/2009. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impo-
triva Tempo Plast Industries SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribu-
nalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
24334/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 18.05.2018; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
01.06.2018;  c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar;  d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 27.06.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Proda-
groind 2012 Impex SRL desemnat 
prin hotararea nr.1084 din data de 
05.04.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Ilfov, Sectia Civila in dosar 
nr. 2085/93/2017, notificã deschi-
derea falimentului prin procedura 
simplificata prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva Prodagroind 
2012 Impex SRL, cu sediul in Sat 
Fundeni, Comuna Dobroeşti, 
Strada Spicului, Nr. 38A, Ap. 2, 
Judet Ilfov, CUI 30107182, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J23/1102/2012. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Prodagroind 2012 
Impex SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 2085/93/2017, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
sup l imentar  a l  c reante lor 
21.05.2018; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
01.06.2018; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar;  d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 27.06.2018.

l Private Liquidation Group 
IPURL, administrator judiciar în 
dosar nr. 875/111/2018 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea Eficient Logistic S.R.L. 
CUI 32677147 J5/88/2014 îi 
anunţă pe toţi creditorii societăţii 
sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2006 şi, în consecinţă: termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţei asupra 
averii debitoarei este data de 
11.05.2018; termenul limită de 
verificare a creanţelor, întocmire şi 
comunicare a tabelului preliminar 
al creanţelor va fi data de 
01.06.2018; termenul pentru întoc-
mirea şi comunicarea tabelului 
definitiv al creanțelor va fi data 
27.06.2018; prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc în 
data de 19.06.2018, ora 14.00, la 
adresa Private Liquidation Group 

IPURL, Oradea, str. Avram Iancu 
nr. 2 ap.11, județul Bihor, ordinea 
de zi fiind: 1.Confirmarea adminis-
tratorului judiciar Private Liquida-
tion Group IPURL numit în 
dosarul 875/111/2018; 2.Aprobarea 
onorariului administratorului judi-
ciar. Având în vedere complexi-
tatea prezentei cauze propunerea 
administratorului judiciar este: 
1.400 RON pe lună + TVA, precum 
şi un procent de 5% + TVA din 
eventualele încasări din vânzarea 
de active şi recuperarea de creanțe 
ca urmare a diligențelor adminis-
tratorului judiciar

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
şi Asociații SPRL notifică creditorii 
cu privire la deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței prevăzută 
de Legea nr. 85/2014, împotriva 
debitoarei S.C. Adviso Solutions 
S.R.L. cu sediul în Loc. Baicoi, 
Oraş Băicoi, Str. Republicii nr.108, 
Corp C1, etaj 1, Biroul 12, județul 
Prahova, J29/1733/2009, CUI 
2 6 2 6 7 4 5 2 ,  î n  d o s a r u l 
1071/105/2018 aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova, Secția a II-a 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului este de 10 zile de la 
primirea notificării, termenul de 
verificare a creanțelor, de întoc-
mire, afişare şi comunicare a tabe-
lului preliminar de creanțe 
30.04.2018, termenul de definiti-
vare a tabelului creanțelor 
–25.05.2018. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
09.05.2018.  Pentru relaț i i : 
021.318.74.25. 

SOMAȚII  
l Emisă în temeiul art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin încheierea din 
şedința publică din data de 
22.03.2018, privind cererea înregis-
trată sub dosar nr. 237/246/2018 al 
Judecătoriei Ineu, formulate de 
petentul Birău Grațian, domiciliat 
în localitatea Seliştea nr. 165, 
comuna Cărand, jud. Arad, pentru 
uzucapiune, prin care solicită să se 
constate că, a dobândit dreptul de 
proprietate pe titlu de uzucapiune, 
asupra cotei de 400/800 părți din 
imobilul înscris în CF nr. 301439 
Cărand (CF vechi 635 Sâc), cu nr. 
topografic 6, compus din teren 
intravilan în suprafață de 5.474 
mp, situate în sat Seliştea, a propri-



IIIwww.jurnalul.ro anunțuri

etarului tabular de sub B.1 în cota 
de 320/800 părți și de sub B.5 în 
cota de 80/800 părți, defunctul 
Costuț Ioan, decedat la data de 
23.07.1983. De asemenea, a soli-
citat a se constata, că a mai 
dobândit dreptul de proprietate 
asupra cotei de 320/800 părți din 
imobilul înscris în CF 300923 
Cărand (CF vechi nr. 629 Sâc), cu 
nr. topografic 7, compus din teren 
intravilan în suprafață de 507 mp 
și casă cu numărul admnistrativ 
vechi 55, nr. administrativ nou 165, 
situate în sat Seliștea, a proprieta-
rului tabular de sub B.1, defunctul 
Costuț Ioan, decedat la data de 
23.07.1983, care faptic reprezintă 
un imobil distinct, asupra căruia a 
exercitat de peste 40 de ani până în 
prezent, o posesie pașnică, publică, 
continuă și sub nume de proprietar 
și a se autoriza intabularea drep-
tului sau de proprietate în CF în 
baza sentinței rămase definitive.  
Toți cei interesați au posibilitatea 
să depună de îndată opoziție la 
Judecătoria Ineu, întrucât în caz 
contrar în termen de o luna de la 
ultima afișare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii peten-
tilor cu privire la constatarea 
dreptuilui de proprietate. 

ADUNĂRI GENERALE  
l În data de 27 aprilie 2018, ora 
17.00, la Casa Tineretului Rm. 
Vâlcea, etaj II, sala B, se convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Fundației Județene pentru Tineret 
Vâlcea. În cazul în care la data și 
ora stabilite nu se întrunește 
cvorumul necesar, adunarea gene-
rală este reconvocată în data de 28 
aprilie 2018, ora 17.00, la aceeași 
adresă. Persoanele, care vor repre-
zenta structurile asociative de 
tineret, în cadrul adunării gene-
rale, sunt rugate să aibă asupra lor 
mandatul de reprezentare în 
original și cartea de identitate.  

l SC Metex Com SA, nr.RC 
J12/188/1991, CUI: R207562, 
nr.208 din 03.04.2018. Președintele 
Adunării, Violeta Naum. Raport 
curent. Hotărârea nr.1 a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor SC METEX COM SA Dej. 
Convocată prin anunţul publicat 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 827/27.02.2018, și 
ziarul România Liberă din 
27.02.2018. Întrunită în data de 
31.03.2018, la sediul societăţii din 
Dej, str.P-ţa 16 Februarie, nr.3, jud.
Cluj, la a doua convocare. În 
prezenţa acţionarilor reprezentând 
49306 acţiuni (51,55% din capi-
talul social). Hotărăște cu privire la 

rezultatul votului la punctele 
înscrise pe ordinea de zi: 1.Apro-
barea retragerii de la tranzacţio-
nare a acţiunilor societăţii cu 
respectarea drepturilor acţiona-
rilor de a se retrage din societate, 
în conformitate cu prevederile 
regulamentelor ASF nr.2/2017. Se 
aprobă retragerea de la tranzacţio-
nare a acţiunilor societăţii cu 
respectarea drepturilor acţiona-
rilor de a se retrage din societate cu 
100% din voturile acţionarilor 
prezenţi; -voturi pentru 49306 
(51,55% din capitalul social), 
-voturi împotrivă 0. 2.Aprobarea 
tranzacţionării în continuare a 
acţiunilor societăţii în cadrul siste-
mului alternativ de tranzacţionare 
administrat de BVB. Se respinge 
tranzacţionarea în continuare a 
acţiunilor societăţii în cadrul siste-
mului alternativ de tranzacţionare 
administrat de BVB; -voturi împo-
trivă 49306 (51,55% din capitalul 
social), -voturi pentru 0. 3.Tranzac-
ţionarea acţiunilor societăţii în 
cadrul unui alt sistem alternativ de 
tranzacţionare aprobat potrivit 
Legii 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, și a regula-
mentelor emise în aplicarea aces-
teia. Se respinge tranzacţionarea 
acţiunilor societăţii în cadrul unui 
alt sistem alternativ de tranzacţio-
nare aprobat potrivit Legii 
297/2004 cu 100% din voturile 
acţionarilor prezenţi; -voturi împo-
trivă 49306 (51,55% din capitalul 
social), -voturi pentru 0. 4.Apro-
barea datei de 17.04.2018 ca dată 
de înregistrare pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii și a 
datei de 16.04.2018 ca ex-date. Se 
aprobă data de 17.04.2018 ca dată 
de înregistrare pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii și a 
datei de 16.04.2018 ca ex-date; 
-voturi pentru 48725 (50,44% din 
capitalul social), -abţineri 581 
(0,61% din capitalul social). Pentru 
conformitate, Președintele Consi-
liului de Administraţie.

l SC Progaz P&D SA Câmpina, 
str.B.P.Hașdeu, nr.91, jud.Prahova, 
J29/1646/1993, Cod unic: 4213885. 
Convocare. În conformitate cu 
prevederile Legii nr.31/1990, repu-
blicată, Consiliul de Administraţie 
al Progaz P&D SA convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la data de 22.05.2018, 
ora 11.00, la sediul societăţii din 
Câmpina, str.B.P.Hașdeu, nr.91, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă 15.05.2018. În cazul neîn-
deplinirii condiţiilor legale de vali-

dare, Adunarea Generală a 
Acţionarilor va fi reprogramată la 
o a II-a convocare pentru data de 
23.05.2018, ora 11.00, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi. Ordinea 
de zi este următoarea: -Raportul 
de activitate al Consiliului de 
Administraţie pe anul 2017; 
-Raportul Auditorului Financiar 
Independent; -Aprobarea bilan-
ţului și a Contului de profit și 
pierderi pe anul 2017; -Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2018; -Diverse. Acţionarii 
pot participa la Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor cu cartea de 
identitate sau pot fi reprezentaţi în 
baza prevederilor Legii nr.31/1990, 
republicată. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefonul: 
0244.375.094. Președinte CA, 
Danieta Victorita Anghel.

l Asociaţia Fondul de Economii și 
Împrumuturi Sociale anunţă 
Adunarea Generală a Asociaţiei 
pentru data de 27.04.2018, prima 
convocare, respectiv pentru data 
de 28.04.2018, a doua convocare, 
în cazul în care va fi necesar. 
Şedinţa Adunării Generale va 
începe la ora 10.00 la sediul asocia-
ţiei și va avea următoarea ordine 
de zi: 1.Raportul de activitate al 
Consiliului Director; 2.Raportul 
Comisiei de cenzori; 3.Aprobarea 
proiectului de Buget pe anul 2018 
și Aprobarea Bilanţului pentru 
anul 2017; 4.Modificări la statutul 
Asociaţiei; 5.Diverse. Asociaţia 
Fondul de Economii și Împrumu-
turi Sociale, prin președinte, Ursu 
Andrei Tudor.

l Președintele Consiliului de 
Administraţie al S.C. Rami Dacia 
S.A., cu sediul în București, sector 
6, B -dul Timișoara nr. 8 A, având 
numărul de ordine în Registrul 
Comertului: J40/2694/1991, cod 
unic de înregistrare 472526, atribut 
fiscal RO, în conformitate cu 
prevederile art.117 din Legea 
31/1990, cu modificările și comple-
tările ulterioare, convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în data de 18.05.2018, 
ora 11:00, la sediul societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea și supunerea spre aprobare a 
situaţiilor financiare anuale ale 
S.C. Rami Dacia S.A. pentru exer-
citiul financiar 2017. 2. Prezen-
tarea Raportului auditorului 
financiar pentru exercitiul finan-
ciar 2017. 3. Prezentarea și supu-
nerea spre aprobare a Raportului 
presedintelui Consiliului de Admi-
nistratie al S.C. Rami Dacia S.A. 4. 
Diverse. În cazul în care pe data de 
18.05.2018 nu se întrunește 
cvorumul prevăzut de lege, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor este convocată pentru 
data de 21.05.2018, în același loc, 
la aceeași oră și cu aceeași ordine 
de zi.

l Consiliul de Administraţie al 
societăţii ICPET TURBO S.A.  -cu 
sediul  în București, sector 4, Şos. 
Berceni nr. 104 C.U.I. RO16951576  
J40/18782/17.11.2004  -convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din societatea  ICPET 
TURBO S.A.  în data de  21 Mai 
2018 ora 15.00  la sediul  din Bucu-
rești, sector 4, Şos. Berceni nr. 104.  
În cazul neîntrunirii cvorului, a 
doua convocare  este fixată în data 
de 22 Mai 2018  la aceeași oră și în 

același loc. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor  este următoarea: 1.  
Prezentarea și aprobarea Rapor-
tului Consiliului de Administraţie 
pentru activitatea desfășurată în 
anul 2017;  2.  Prezentarea și apro-
barea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind gestiunea  socie-
tăţii pe anul 2017;  3.  Prezentarea 
și aprobarea Bilanţului Contabil și 
a Contului de Profit și Pierderi pe 
anul 2017;  4.  Prezentarea și apro-
barea repartizării profitului net pe 
anul 2017; 5.  Prezentarea și apro-
barea  Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pe anul 2018; 6. Prezen-
tarea și aprobarea Programului de 
Investiţii și Surse de Finanţare pe 
anul 2018; 7.  Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru 
activitatea pe anul 2017; 8. 
Diverse. 

l SC Princo Grup SA, cu sediul în 
Str.Av.Ion Muntenescu, nr.1-3, 
Sector 2, București, prin Adminis-
trator Unic, Florescu Costel, domi-
ciliat în București, Str.Turbinei, 
Nr.18, Sector 2,  convoacă în 
temeiul Legii 31/1990 Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor, la data de14.05.2018, ora 
11.00, la sediulsocietăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la data de 
12.04.2018, cu următoarea ordine 
de zi: 1.Punerea în discuție privind 
aprobarea și ratificarea contrac-
tării de către societate a creditului 
tip credit Punte în suma de 
1.013.410RON (unmiliontreispre-
zecemiipatrusutezece) RON, pe o 
perioadă de 11 luni de la data 
semnării contractelor de credit, ce 
se va încheia cu UniCredit Bank 
SA contractat de societate în data 
de 05.04.2018 de la UniCredit 
Bank SA, conform decizie nr.02 
din data de 04.04.2018. Punerea în 
discuție privind aprobarea și ratifi-
carea garanțiilor constituite în 
favoarea UniCredit Bank SA, 
conform contractului de credit mai 
sus menționat, după cum urmează: 
Punerea în discuție privind ipoteca 
mobiliară asupra echipamentelor 
(bunuri viitoare) menționate în 
bugetul estimativ al proiectului, 
Mașina de calibrat; Masa de legă-
tură; Mașina de rindeluit cu 4 fețe; 
Centru de prelucrare comandă 
numerică; Mașina de aplicat ulei; 
Mașina de pirogravat; Mașina de 
infoliat paleți; Panouri solare; 
Instalație de exhausare; Instalație 
umidificare; în valoare totală de 
1.511.437 RON fără TVA, cu înre-
gistrare în AEGRM și asupra 
creanțelor bănești ce rezultă din 
polița de asigurare aferentă 
acestor echipamente (polița înche-
iată la o societate agreată UCB); 
a.Punerea în discuție privind 
ipoteca mobiliară pe stocuri 
proprietatea societății, cu vechime 
până în 90 zile, în valoare minimă 
de  900.000 RON cu înscriere la 
AEGRM, reprezentând tocătoare 
bucătărie, panouri din lemn masiv, 
mic mobilier, linguri de lemn, 
situate în Comuna Buciumeni, Str.
Dealu Mare, Jud.Dâmbovița. 
Punerea în discuție privind stocu-
rile aduse în garanție să fie asigu-
rate la o companie de asigurări 
agreată de către bancă, iar polița 
de asigurare se va înscrie la 
AEGRM. b.Punerea în discuție 
privind garanție personală (fideju-
siune) emisă de asociatul majoritar 

și unicul administrator dl.Florescu 
Costel, în forma și conținutul 
agreată de bancă. c.Punerea în 
discuție privind ipoteca mobiliară 
asupra conturilor bancare ale SC 
PRINCO GRUP SA deschise la 
UCB, cu individualizarea acestora 
în contractul de credit și înregis-
trată la AEGRM. 2.Punerea în 
discutie privind aprobarea și ratifi-
carea contractării de către socie-
tate a creditului tip credit de 
investiție- achiziție echipamente în 
sumă de 524.549 RON (cincisute-
douazecisipatrumiicincisutepatru-
zecisinoua) RON, pe o perioadă de 
48 luni de la data semnării 
contractelor de credit, ce se va 
încheia cu UniCredit Bank SA 
contractat de societate în data de 
05.04.2018 de la UniCredit Bank 
SA, conform decizie nr.02 din data 
de 04.04.2018. Punerea în discuție 
privind aprobarea și ratificarea 
garanțiilor constituite în favoarea 
UniCredit Bank SA, conform 
contractului de credit mai sus 
menționat, după cum urmează: 
a.Punerea în discuție privind 
ipoteca mobiliară asupra echipa-
mentelor (bunuri viitoare) mențio-
nate în bugetul estimativ al 
proiectului, Mașina de calibrat; 
Masa de legătură; Mașina de 
rindeluit cu 4 fețe; Centru de 
prelucrare comandă numerică; 
Mașina de aplicat ulei; Mașina de 
pirogravat; Mașina de infoliat 
paleți; Panouri solare; Instalație de 
exhausare; Instalație umidificare; 
în valoare totală de 1.511.437 RON 
fără TVA, cu înregistrare în 
AEGRM și asupra creanțelor 
bănești ce rezultă din polița de 
asigurare aferentă acestor echipa-
mente (polița încheiată la o socie-
tate agreată UCB); b.Punerea în 
discuție privind garanție personală 
(fidejusiune) emisă de asociatul 
majoritar și unicul administrator 
dl.Florescu Costel, în forma și 
conținutul agreată de bancă. c.
Punerea în discuție privind ipoteca 
mobiliară asupra conturilor 
bancare ale SC PRINCO GRUP 
SA deschise la UCB, cu individua-
lizarea acestora în contractul de 
credit și înregistrată la AEGRM. 
3.Punerea în discuție privind apro-
barea și ratificarea contractării de 
către societate a creditului tip linii 
de credit pentru cheltuieli neeligi-
bile în sumă de 288.460RON 
(douasuteoptzecisioptmiipatrusu-
tesaizeci) RON, pe o perioadă de 
12 luni de la data semnării 
contractelor de credit, ce se va 
încheia cu UniCredit Bank SA, 
contractat de societate în data de 
05.04.2018 de la UniCredit Bank 
SA, conform decizie nr.02 din data 
de 04.04.2018. Punerea în discuție 
privind aprobarea și ratificarea 
garanțiilor constituite în favoarea 
UniCredit Bank SA, conform 
contractului de credit mai sus 
menționat, după cum urmează: 
a.Punerea în discuție privind 
ipoteca mobiliară asupra echipa-
mentelor (bunuri viitoare) mențio-
nate în bugetul estimativ al 
proiectului, Mașina de calibrat; 
Masa de legătură; Mașina de 
rindeluit cu 4 fețe; Centru de 
prelucrare comandă numerică; 
Mașina de aplicat ulei; Mașina de 
pirogravat; Mașina de infoliat 
paleți; Panouri solare; Instalație de 
exhausare; Instalație umidificare; 
în valoare totală de 1.511.437RON 
fără TVA, cu înregistrare în 
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AEGRM și asupra creanțelor 
bănești ce rezultă din polița de 
asigurare aferentă acestor echipa-
mente (polița încheiata la o socie-
tate agreată UCB); b.Punerea în 
discuție privind garanție personală 
(fidejusiune) emisă de asociatul 
majoritar și unicul administrator 
dl.Florescu Costel, în forma și 
conținutul agreată de bancă. c.
Punerea în discuție privind ipoteca 
mobiliară asupra conturilor 
bancare ale SC PRINCO GRUP 
SA deschise la UCB, cu individua-
lizarea acestora în contractul de 
credit și înregistrată la AEGRM. 
4.Punerea în discuție privind ca pe 
durata contractului de credit soci-
etatea nu va  repartiza profitul 
obținut sub forma de  dividende, 
fără acordul prealabil scris al 
UniCredit Bank SA; 5.Punerea în 
discuție privind ca pe durata 
contractului de credit și orice 
prelungire a acestuia, creditele 
acordate de către asociați să fi 
subordonate Facilității acordată de 
UniCredit Bank SA, atât ca drept 
de preferință la plată, cât și ca 
drept de executare și nicio rambur-
sare a creditelor acordate de asoci-
tați  nu se va efectua fără acordul 
prealabil scris al UniCredit Bank 
SA. 6.Punerea în discuție ca 
pentru semnarea în numele și pe 
seama Societății a documentației 
necesară pentru obținerea credi-

tului, a contractului de credit 
(Condiții generale și Condiții 
speciale de finanțare și garantare), 
a tuturor contractelor de garanție, 
a biletului la ordin, precum și a 
oricăror documente necesare în 
legătură cu aceste contracte sau cu 
orice alt act juridic încheiat de 
părți în legătură cu acestea, să se 
împuternicească Administratorul 
Societății, domnul Florescu Costel, 
identificată cu CI seria RR 
nr.406837, CNP 1460125400089.

LICITAȚII  
l Primăria Mărășești, cu sediul în 
str. Siret, nr.1, organizează licitaţie 
publică în vederea arendării unui 
imobil– teren în suprafaţa de 
450.102,00mp, din domeniul 
privat al orașului Mărășești, 
judeţul Vrancea, T114, Pc.833. 
Preţul de pornire al licitaţiei este 
de 450 lei/ha/an. Caietul de sarcini 
se poate procura de la comparti-
mentul UATFLI din cadrul 
Primăriei oraș Mărășești. Licitaţia 
va avea loc în data 03.05.2018, ora 
10, la sediul Primăriei Mărășești. 
Relaţii suplimentare la Biroul 
U.A.T.F.L.I. din cadrul Primăriei 
Mărășești, tel. 0237/260.550.

l SC Auto Ro SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la lici-

tatie a urmatorului bun imobil 
aflat in patrimoniul debitoarei: 
constructie C1 situata in Sinaia, 
str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, 
jud. Prahova, compusa din cladire 
depozit si administrativ la pretul 
de  169 .875  EUR +  TVA. 
Constructia C1, cu componenta 
mentionata mai sus, este edificata 
pe un teren concesionat de Consi-
liul Local Sinaia. Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 25% din 
cel stabilit in raportul de evaluare, 
in conformitate cu hotararea 
Adunari i  Creditor i lor  d in 
04.04.2018. Sedintele de licitatii 
vor  avea  loc  pe  data  de : 
17.04.2018, 24.04.2018, 02.05.2018, 
08.05.2018, 15.05.2018 orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Detalii 
suplimentare in caietul de sarcini 
si la telefon 0344104525.

l U.A.T. Comuna Valea Lupului, 
jud. Iași, cu sediul în Com. Valea 
Lupului, str. DN 28 nr. 136, CUI 
16384625, tel 0232/272590, fax 
0232/277758, e-mail primaria_
valealupului@yahoo.com, organi-
zează în data de 04.05.2018, 
licitație publică deschisă în 
vederea concesionării următoa-
relor suprafețe de teren, ce fac 
parte din domeniul privat al 
Comunei Valea Lupului: - Strada 
Impăcării lot 6 – nr. cadastral 
66468 – suprafața de 350,00 mp; - 
Strada Impăcării lot 7 – nr. cadas-
tral 66469 – suprafața de 367,00 
mp; - Strada Impăcării lot 8 – nr. 
cadastral 66470 – suprafața de 
371,00 mp; - Strada Impăcării lot 9 
– nr. cadastral 66471 – suprafața 
de 355,00 mp; - Strada Impăcării 
lot 10 – nr. cadastral 66472 – 
suprafața de 352,00 mp; - Strada 
Impăcării lot 11 – nr. cadastral 
66473 – suprafața de 350,00 mp; - 
Strada Impăcării lot 12 – nr. 
cadastral 66474 – suprafața de 
300,00 mp. Informații privind 
documentația de atribuire. Docu-
mentația de atribuire va putea fi 
achiziționată începând cu data de 
12.04.2018, de la sediul primăriei 
– dna Elena Panțiru – comparti-
mentul patrimoniu, după achi-
t a r e a  u r m ă t o a r e l o r  t a x e :  
- Contravaloarea Caietului de 
sarcini – 50 lei, sumă ce nu se va 
restitui. - Taxă de participare, în 
cuantum de 100 lei – sumă ce nu 
se va restitui. - Garanția de partici-
pare, în cuantum de 500 lei – sumă 
ce se va restitui ofertanților decla-
rați necâștigători / sumă ce va 
constitui avans al redevenței 
pentru ofertanții declarați câștigă-
tori. Taxele se vor achita în 
numerar sau cu cardul la casieria 
primăriei sau prin OP/virament 
b a n c a r  î n  c o n t u r i l e 
RO84TREZ40621070250XXXXX 
– caietul de sarcini și taxa  
d e  p a r t i c i p a r e  ș i 
RO07TREZ4065006XXX009389 

– garanția de participare. 
Termenul limita pentru solicitarea 
documentației de atribuire este 
data de 02.05.2018, adică două zile 
înainte de data limită de depunere 
a ofertelor. Solicitările de clarificări 
vor fi soluționate cu cel mult două 
zile înainte de data limită a ofer-
telor sau mai târziu – doar în 
măsura în care, perioada necesară 
pentru elaborarea și transmiterea 
răspunsului face posibilă primirea 
acestuia de către persoanele intere-
sate înainte de data limită de 
depunere a ofertelor, conform 
specificațiilor din documentația de 
atribuire. Data limită de depunere 
a ofertelor este 04.05.2018, orele 
09.00, la registratura primăriei, Str. 
DN 28 nr. 136, intrun singur exem-
plar original. Ședința publică de 
deschidere a ofertelor se va desfă-
șura în data de 04.05.2018, orele 
11.00, în sala de ședințe a Consi-
liului Local, aflată la sediul Primă-
riei Comunei Valea Lupului.

l Consiliul Local Al Comunei 
Borca, Judeţul Neamţ, cod fiscal 
2614139 tel/fax 0233 268 005, 0233 
268 000, organizează licitaţie 
publică deschisă în ziua de 
04.05.2018 ora 10.00 în vederea 
concesiunii următoarelor supra-
feţe de teren: - 175 mp teren teren 
care aparține domeniului privat al 
comunei Borca - 74,20 mp din 
construcția fost corp medical II și 
a terenului aferent acestuia. Docu-
mentaţia de atribuire se pune la 
dispoziţia oricărei persoane intere-
sate pe suport de hârtie la biroul 
achiziții publice, achitând contra-
costul multiplicării acesteia. Data 
limită de depunere a ofertelor este 
03.05.2018 ora  15,00 într un 
singur exemplar la sediul Primă-
riei Borca. Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc 
în data de 04.05.2018 ora 10,00 la 
sediul Primăriei Borca. Instanţa 
competentă în soluţionarea litigi-
ilor apărute este secţia de contecios 
administrativ a Tribunalului 
Neamţ, localitatea Piatra Neamţ, 
str. B-dul Republicii nr. 16 telefon /
fax 02330212294. Caietele de 
sarcini pot fi procurate contracost 
de la sediul Consiliului Local 
Borca, biroul contabilitate. 

l Electrocentrale Bucuresti S.A. 
societate in insolventa, cu sediul in 
Bucuresti, Splaiul Independentei, 
nr.227, sector 6, organizeaza sedinta 
de licitatie publica deschisa cu stri-
gare in ziua de joi 19.04.2018 ora 
11, pentru vanzarea a 5 mijloace 
fixe de tipul mijlocelor de transport 
auto. In caz de neadjudecare la  
sedinta de licitatie din  19.04.2018 
ora 11, licitatia se va relua in fiecare 
zi de joi pana la adjudecare. Caietul 
de sarcini in valoare de 20 lei, 
inclusiv TVA se poate achizitiona 
de la sediul unitatii. Relatii supli-
mentare se pot obtine la telefon 
021.275.13.76 si 0724.499.332. 

l Directia Silvica Teleorman, cu 
sediul in Alexandria, str. Mihaita 
Filipescu nr. 3, tel. 0247/312333, 
fax 0247/312894, e-mail: office@
alexandria.rosilva.ro, organizeaza 
la sediul sau, licitatie cu strigare /
negociere pentru valorificarea 
plantelor medicinale, in data de 
23.04.2018, orele 11.30. Oferta se 
adreseaza persoanelor juridice 
care au in obiectul de activitate 
achizitia, prelucrarea si comercia-
lizarea plantelor medicinale, nu 
au datorii la DS Teleorman sau 
alte directii silvice din cadrul 
RNP Romsilva. Cantitatile in 
stare verde oferite la licitatie/
negociere, pe sortimente, sunt 
urmatoarele: -coada soricelului 
-iarba-0,2 to-1,2 lei/kg -frunze si 
flori de paducel-4,2 to-2,2 lei/kg 
-soc -flori-0,5 to-3,0 lei/kg -suna-
toare -f lori-1,5 to-2,2 lei/kg 
-musetel -iarba si flori-0,3 to-2,2 
lei/kg -urzica -iarba-2,3 to-0,8 lei/
kg -tei -frunze si flori-0,1 to-5,0 
lei/kg -rostopasca - partea 
aeriana-0,1 to-2 lei/kg -salcam - 
flori-0,3 to-1,5 le i/kg. Preturile 
sunt cosiderate "loco furnizor" si 
nu contin TVA. Pentru partici-
pare la licitatie/negociere se va 
depune  un  dosar  care  va 
cuprinde: cerere de participare, 
declaratie pe propria raspundere 
ca nu are  datori i  la  RNP 
Romsilva, certificat de inmatricu-
lare (atributul fiscal al societatii), 
statutul societatii (copie), docu-
mente ce atesta plata garantiei de 
participare si costul caietului de 
sarcini, imputernicire daca este 
cazul. Caietul de sarcini se poate 
obtine contracost de la sediul 
Directiei Silvice Teleorman ince-
pand cu data de 13.04.2018. 
Inscrierea si depunerea documen-
telor se va face pana in data de 
23.04.2018, orele 11.00. Relatii 
suplimentare la tel.0247.312.333 
sau 0730.652.122.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat Constatator 
punct de lucru Craiova, str.Știrbei 
Vodă, nr.6, incinta Spitalului 
Universitar CF Craiova pentru 
firma MOGOS MED SRL, CUI: 
14015346, J16/435/2001. Îl declar 
nul.

l Spitalul de Urgenţă Petroșani, 
cu sediul în Petroșani, judeţul 
Hunedoara, str.1 Decembrie 1918, 
nr.137A, tel. 0254.541.432, fax: 
0254.543.611, cod fiscal: 4374873, 
reprezentat prin manager Dr.Vasi-
lescu Alin, anunţă pierderea certi-
ficatierului medical seria CCMAJ 
nr.4294951-4295000. Îl declarăm 
nul.

l Pierdut cartela tahograf seria 
0000000008VJW000, si certificat 
p r o f e s i o n a l  m a r f a  s e r i a 
0403063000 pe numele Manea 
Mirel. Le declar nule.

l Pierdut Atestat Administrator 
Imobile, pe numele Stoica Lucian, 
emis de Primăria sector 2, în anul 
2015.

l Pierdut Certificat coordonator 
AMMI31084, pe numele Vincze 
Iancsi Atila.

l Pierdut Certificat constatator 
(original) nr. 52189/28.07.2009, 
eliberat de ORC Arad pentru Sc 
Intermiriam Srl. Il declar nul.


