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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la 
Penitenciarul Tulcea, caut loc de 
muncă pe raza jud.Tulcea și împre-
jurimi, având calificare și experi-
ență în următoarele domenii: 
alimentație publică și turism, 
construcții, pază, constultanță IT. 
Disponibilitate pe timpul nopții. 
Relații 0738.344.949, oferte pe 
mail: oantadoru2000@gmail.com 
sau la Penitenciarul Tulcea. 

OFERTE SERVICIU  
l In conformitate cu prevederile 
HG 611/2008, Primăria comunei 
Colelia, judetul Ialomita, organi-
zează în data de 17 aprilie 2018, ora 
10.00 - proba scrisa și  in data de 19 
aprilie 2018, ora 10.00 - interviul, la 
sediul Primăriei comunei Colelia 
concurs în vederea ocupării urma-
toarei funcţii publice vacante de 
executie: - Inspector (achizitii 
publice), clasa I, gradul profesional 
debutant - Compartimentul  conta-
bilitate. Condiţii pentru înscrierea 
la concurs: - studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Dosarele vor fi de depuse în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Pentru 
primirea dosarelor de concurs cei 
interesati se vor adresa la sediul 
Primariei comunei Colelia, judetul 
Ialomita, strada Brutăriei nr. 45, 
telefon/fax 0243/247505, e-mail 
primariacolelia@yahoo.com, 
persoana de contact dna Pencu 
Gina, secretar al comunei. 

l Primăria Comunei Frătești, cu 
sediul în localitatea Frătești, strada 
Gării, numărul 9, judeţul Giurgiu, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: muncitor calificat treapta 
I -șofer microbuz școlar, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba practică în data de 
10.04.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 10.04.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: gimnaziale/
medii; -să deţină carnet de conducere 
categoria D și licenţă transport 
persoane, fără condiţia de vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Frătești. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Frătești, persoană de 
contact: Viorica Damian, telefon: 
0373.501.070.

l Primăria Comunei Frătești, cu 
sediul în sat Frătești, comuna 
Frătești, str.Gării, nr.9, judeţul 
Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: -consilier, clasa I, grad 
profesional principal, la Comparti-
mentul Contabilitate din cadrul 
Primăriei Comunei Frătești, 1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 02.05.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 04.05.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul Func-
ţionarilor Publici, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă specializarea 
finanţe și bănci; -vechimea minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcției publice: 
minimum 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul: Primăria Comunei 
Frătești, din sat Frătești, comuna 
Frătești, str.Gării, nr.9, judeţul 
Giurgiu. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăria Comunei Frătești, 
persoană de contact: Viorica 
Damian -secretar comună, telefon: 
0372.755.850, fax: 0373.501.069, 
e-mail: primaria.fratesti@gmail.
com. 

l Primăria Municipiului Câmpu-
lung Moldovenesc organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de conducere de 
șef serviciu la Serviciul Patrimoniu 
din cadrul Aparatului de speciali-
tate al primarului municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, judeţul 
Suceava. Concursul va avea loc în 
data de 16.04.2018, ora 11.00- 
proba scrisă ș i  în data de 
19.04.2018, ora 11.00- proba 
interviu, la sediul Primăriei Muni-
cipiului Câmpulung Moldovenesc, 
str.22 Decembrie, nr.2. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
1.Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de știinţă 
Inginerie geologică, mine, petrol și 
gaze, în domeniile de licenţă: a)
Inginerie geodezică: -specializarea 
măsurători terestre și cadastru; 
-specializarea cadastru și manage-
mentul proprietăţilor; b)Mine, 
petrol și gaze: -specializarea topo-
grafie minieră. 2.Studii de masterat 
sau postuniversitare absolvite în 
domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice, în condiţiile legii. 
3.Vechime în specialitatea studiilor 
necesare participării la concurs- 
minimum 2 ani. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţ în Monitorul Oficial al 
României -Partea a III-a, respectiv 

perioada 15.03.2018-03.04.2018, 
inclusiv- la sediul Primăriei Muni-
cipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0230.314.425, int.117, 
sau la sediul Primăriei Munici-
piului Câmpulung Moldovenesc, 
str.22 Decembrie, nr.2, cam.28 
-persoană de contact: doamna 
Botea Cătălina Mariana -inspector 
și e-mail: salarizare1@campulung-
moldovenesc.ro.

l Primăria Comunei Cornetu 
Judeţ Ilfov organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacante de: 
-Consilier clasa I, grad profesional 
Debutant– Compartimentul Achi-
ziții Publice, Urbanism, Amena-
jarea Teritoriului, Lucrări Publice; 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Cornetu din Şos. Alexan-
driei nr. 140, judeţul Ilfov, la data 

de 16 Aprilie 2018, ora 11,00– 
proba scrisă. Interviul va avea loc 
în data de 18.04.2018. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţio-
narilor Publici r2 cu modificările și 
completările ulterioare.  Condiţii 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie de Consilier, 
casa I, grad profesional Debutant– 
Compartimentul Achiziții Publice, 
Urbanism, Amenajarea Terito-
riului, Lucrări Publice; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă respectiv, studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul științelor juridice, 
economice sau administrative; 
Dosarele de concurs se depun la 
sediul Primăriei comunei Cornetu 
din Şos. Alexandriei nr. 140, 
comuna Cornetu, județul Ilfov în 
termen de 20 de zile de la data 

publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III–a, 
respectiv de la data de 15.03.2018 
până la data de 03.04.2018, iar 
documentele de participare sunt 
cele prevăzute de art. 49 alin. (1) 
din HG nr. 611/2008. Persoana de 
contact este doamna Radu Gheor-
ghita Carmen– Referent clasa III, 
grad profesional Superior, Primaria 
Cornetu, telefon  021/468.92.20.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului sector 
4, organizează concurs de recru-
tare, în data de 18.04.2018, ora 
10.00 (proba scrisă), urmând ca 
proba interviu să se desfășoare 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise cu respectarea condiți-
ilor generale prevăzute la art.54 din 
Legea nr.188/1999 republicată, 
privind Statutul funcționarilor 
publici, pentru ocuparea următoa-
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relor funcţii publice de execuție 
vacante: 1. Serviciul Corp Control 
și Managementul Calității: -1 post 
Consilier, clasa I, grad profesional 
Superior:  studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în dome-
niul științe administrative; vechime 
în specialitatea studiilor necesare- 9 
ani; -1 post Referent, clasa III, grad 
profesional Superior: studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare- 9 ani. 2. 
Compartimentul  Urmărire 
Contracte: -1 post  Consilier, clasa 
I, grad profesional Superior:  studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul științe 
inginerești; vechime în specialitatea 
studiilor necesare- 9 ani; 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 secretariatul comi-
siei de concurs- Serviciul Resurse 
Umane în cadrul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 4. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 alin.1 din H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici.  Condiţiile 
generale și specifice de participare 
la concurs și bibliografia de concurs 
sunt afișate la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului sector 4, din str. 
soldat Enache Ion nr. 1A și pe 
pagina de internet a instituției 
www.dgaspc4.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține la telefon 
0372715100, interior 26- Serviciul 
Resurse Umane.

l Ministerul Apelor și Pădurilor cu 
sediul în Calea Plevnei, nr. 46-48, 
Sector 1, București, scoate la 
concurs, în data de 11.04.2018 la 
sediul ministerului 4 posturi 
contractuale de execuţie vacante 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011, 
cu modificările și completările ulte-
rioare: 4 posturi de Consilier pentru 
afaceri europene - Direcția Afeceri 
Europene și Relații Internaționale. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacantă: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției – 1 an; Limbi străine (necesitate 
și grad de cunoaștere) - Cunoaș-
terea unei limbi de circulație inter-
națională (citit, scris, vorbit) 
 – engleză/franceză - nivel avansat 
- proba eliminatorie; Cunoștințe 
operare PC – Microsoft Office, 
Internet – nivel mediu; Apt pentru 
deplasări ocazionale. Programul 
concursului:  11.04.2018 – ora 10:00 
–  proba eliminatorie; 11.04.2018 – 

ora 13:00 – proba scrisă. Data si ora 
interviului se afișează odată cu 
rezultatul  la  proba scr isă . 
Concursul se va desfașura la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor; 
Termenul limită de depunere a 
dosarelor de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului privind concursul in 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
respectiv 29.03.2018, până la orele 
17.00, la sediul Ministerului Apelor 
și Pădurilor, Direcția de Comuni-
care și Resurse Umane, tel. 021 316 
0219.

l Primăria Municipiului Onești, 
judeţul Bacău organizează concurs 
de recrutare pe perioadă nedeter-
minată pentru ocuparea postului 
vacant aferent funcţiei publice de 
execuţie: consilier, clasa I, grad 
profesional superior la Comparti-
ment Urbanism și amenajarea teri-
toriului -Direcţia Urbanism din 
cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Onești. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Municipiului Onești, str. 
Oituz, nr. 17, judeţul Bacău, în data 
de 16 aprilie 2018, ora 10:00, proba 
scrisă și în termenul prevăzut de 
lege, interviul. Condiţii generale de 
participare sunt cele prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice de participare la concursul 
de recrutare aferente funcţiei 
publice de execuţie sunt cele prevă-
zute de fișa post: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţe inginerești; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, așa cum 
prevede legea: minim 9 ani; 
-Cunoștinţe operare/ programare 
pe calculator dovedite prin docu-
mente care să ateste deţinerea 
competenţelor (certificat/ diplomă). 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la 

data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a III-a la Servi-
ciul resurse umane, relaţii cu 
publicul din cadrul Primăriei 
Municipiului Onești, în perioada 15 
martie 2018 -03 aprilie 2018, ora 
16:00 și trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 din HGR 611/2008, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Bibliografia și relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei -Serviciul Resurse 
umane, relaţii cu publicul -et. 5, 
cam. 503, nr. telefon 0234.324243/ 
216, persoane de contact: consilier 
Dochiţescu Manuela/ consilier 
Scripcaru Gabriela sau pe site-ul 
instituţiei www.onesti.ro.

l Primăria Comunei Vedea, 
Judeţul Teleorman, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției publice de execuție 
vacante de inspector I, gradul 
profesional debutant, din cadrul 
Compartimentului contabilitate, 
impozite și taxe achiziții publice, 
resurse umane, operare PC. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs și 
a ocupării funcţiei publice sunt: - 
studii superioare finalizate cu 
diplomă de licentă; Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: - 17 aprilie 2017, ora 
10:00: proba scrisă; - 19 aprilie 
2017, ora 10:00: proba interviu. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art. 49, alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 și se vor 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului. Detalii 
privind condiţiile specifice și biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Vedea, județul Teleorman 

sau telefon 0247337901. Persoana 
de contact: referent Dimancea 
Maria Gabriela.

l Direcţia Generală de Impozite și 
Taxe Locale Sector 6 anunţă orga-
nizarea concursului  pentru 
ocuparea funcţiei  publice de 
execuţie temporar vacantă, 
respectiv: •1 post inspector, clasa I, 
grad profesional asistent, în cadrul 
Serviciului Urmărire Executare 
Silită Persoane Fizice. Desfășu-
rarea concursului: •Proba scrisă- 
0 2 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  o r a  1 0 . 0 0 ; 
•Interviul– data și ora vor fi comu-
nicate ulterior. Locul organizării 
probei scrise: sediul D.G.I.T.L 
Sector 6, situat în Str. Drumul 
Taberei, nr. 18, Sector 6, București. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 8 zile de la data 
apariției anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv în intervalul 15.03.2018– 
22.03.2018. Coordonate de contact 
pentru primirea dosarelor de 
concurs: -adresa de corespondență– 
Str. Drumul Taberei, nr. 18, Sector 
6, București; -telefon Biroul 
Resurse Umane– 0374.817.720; 
-e-mail: biroul.resurseumane@
taxelocale6.ro; -persoană de 
contact: Soare Ana– Inspector, 
Biroul Resurse Umane. Selecția 
dosarelor de concurs are loc în 
termen de 1 zi lucrătoare de la expi-
rarea termenului de depunere a 
dosarelor, respectiv 23.03.2018 și 
rezultatul acesteia se va afișa la 
sediul instituției și pe pagina de 
internet www.taxelocale6.ro. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Dosarul de înscriere depus 
de către candidați la concurs, va 
conține în mod obligatoriu urmă-
toarele documente: a) formularul 
de înscriere (se pune la dispoziție 
candidaților, din oficiu, prin publi-
care pe pagina de internet a institu-
ției în format deschis, editabil, în 
cadrul secțiunii dedicate publicității 

concursului, precum și la sediul 
instituției, în locul special amenajat 
pentru desfășurarea de activități de 
informare și relații publice, în 
format letric. b) curriculum vitae, 
modelul comun european; c) copia 
actului de identitate; d) copii ale 
diplomelor de studii, certificatelor 
și altor documente care atestă efec-
tuarea unor specializări și perfecți-
onări; e) copie a diplomei de master 
sau de studii postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice, după caz; f) copia 
carnetului de muncă și după caz, a 
adeverinței eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă și, după 
caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcției publice. 
Adeverințele care au alt format 
decât modelul tip publicat pe 
pagina de internet, trebuie să 
cuprindă elemente similare aces-
tuia, din care să rezulte cel puțin 
următoarele informații: funcția/ 
funcțiile ocupată/ocupate, nivelul 
studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia /acestora, temeiul legal al 
desfășurării activității, vechimea în 
muncă acumulată, precum și 
vechimea în specialitatea studiilor; 
g) copia adeverinței care atestă 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; 
h) copia adeverinței care atestă 
starea de sănătate corespunzătoare 
pentru efort fizic, în cazul funcțiilor 
publice pentru a căror ocupare este 
necesară îndeplinirea unor condiții 
specifice care implică efort fizic și 
se testează prin probă suplimen-
tară; i) cazierul judiciar; j) decla-
rația pe propria răspundere sau 
adeverința care să ateste calitatea 
sau lipsa calității de lucrător al 
Securității sau colaborator al aces-
teia. Actele mai sus menționate, se 
prezintă în copii legalizate sau copii 
însoțite de documente originale și 
se certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comi-
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siei de concurs. Condiții de partici-
pare pentru postul de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent– 
Serviciul Urmărire Executare Silită 
Persoane Fizice: -Studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice 
de execuție temporar vacantă, 
inspector- grad profesional asis-
tent– minim 1 an.

CITAȚII  
l Se citeaza numitul Bastian 
Meyer Everdt cu domiciliul in 
Spania, Borassa, 29, Sant Antoni, 
in calitate de parat in dosarul nr. 
4445/105/2017/a1, al Tribunalului 
Prahova - Sectia Faliment, cu 
sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, 
nr. 15, et. III, Winmarkt, jud. 
Prahova, avand ca obiect „cerere 
instituire raspundere patrimo-
niala”, cu termen la data de 
14.05.2018.

l Numitul: Badescu Emil, cu 
domiciliul necunoscut, in calitate 
de parat este citat de Judecatoria 
Ploiesti, in dosarul 20562/281/2017, 
avand ca obiect pretentii, in contra-
dictoriu cu Asociatia de Proprie-
tari, BI. A2, Sc. A, B, C, D, E, F, 
din  Ploiesti str. Tirnave, nr. 3, cod 
fiscal 11557180, in calitate de recla-
mant in dosarul: 20562/281/2017, 
in data de 16.03.2018.

l Se citează numitul Ivanis Dani-
e l - A d a m  î n  c a u z a  d o s a r 
nr.5006/290/2017 al Judecătoriei 
Reşiţa, cu obiect divorţ fără minori, 
având ca reclamantă pe numita 
Ivanis Estera, pentru termenul de 
judecată din data de 17 aprilie 
2018.

l Se citează numitul Dobre 
Constantin-Florin în cauza dosar 
nr. 4565/290/2017 al Judecătoriei 
Reşiţa, cu obiect autoritate părin-
tească exclusivă, având ca recla-
mantă pe numita Dobre Simona, 
pentru termenul de judecată din 
data de 03 aprilie 2018.

l Numita Beraru Aurora Iuliana, 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l 
nr.10166/311/2017, având ca obiect 
pensie de întreţinere, este citată în 
data de 29.03.2018, la Judecătoria 
Slatina, în proces cu Voicu Laura şi 
Voicu Liviu.

l Se citează numitul Pioraş 
Gheorghe, fiul lui Pioraş Gheorghe, 
cu ultimul domiciliu în comuna 
Rodna, judeţul Bistrița-Năsăud, în 
calitate de pârât în dosarul 
nr.1403/265/2016 pentru termenul 
din data de 17.04.2018. 

l Jieanu Lucreţia solicită prezen-
tarea la proces a lui Neaţă 
Constantin în data de 04.04.2018, 
la Tribunalul Dolj, în dosarul 
nr.1253/201/2016/a1- obiect acţiune 
în constatare.

l SPN Corona Notarialis din 
Braşov, str. Alecu Russo nr.4, 
telefon: 0268/474640 anunţă că are 
loc dezbaterea succesiunii după 
defuncta Hagea Lucia, decedată la 
data de 09.08.2017 în Braşov. Cei 
interesaţi la moştenire sunt rugaţi 
să se prezinte la sediul Biroului 
Notarial în data de 18.04.2018, 
orele 10:00.   

l  F l a v i r o m p r e s t  S R L ,  J 
05/614/2003, CUI 15448224, cu 
ultimul sediu în judeţul Bihor, 
Mun. Oradea, Piaţa Bucureşti nr. 4, 
Ap. 33, cod postal 3700, prin admi-
nistrator Olteanu Radu, este 
chemată la Tribunalul Bucureşti, 
din Splaiul Independenţei nr. 319 
L, Cladirea B,  sector 6, Bucureşti, 
Sectia a VI-a Civilă, camera E 26, 
c2-fond, în ziua de 17.05.2018, ora 
11.30, în calitate de pârât, în proces 
cu IMSAT SA, în calitate de recla-
mant şi alţii, pentru Fond -Acţiune 
în constatare şi pretenţii *Rejude-
care Dosar nr. 26988/3/2005, în 
cadrul Dosarului nr. 13219/3/2017. 
IMSAT SA, Director General 
Adjunct, Marius Bunea. 

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin procedura 
simplif icata in dosarul  nr. 
6458/105/2017, Tribunal Prahova, 
conform sentintei nr. privind pe SC 
Busdanph – 07 Prod SRL, cu sediul 
social în Telega, sat Bustenari, nr. 
48, judetul Prahova.

l PRODUSEDINGOSPODARIE.
RO -primul Mall al ţăranilor din 
România. Produse tradiţionale 
româneşt i ,  100% naturale . 
0745150894

l Persoanele fizice repezentate  de 
domnul  Ciambur  Dumitru  
Codruț – localitățile Covasna,  
Zagon,  Întorsura Buzăului, 
Zăbala,  Ghelința, Dobârlău şi 
Dalnic, cu sediul în oraşul 
Covasna, str. Morilor nr.12, județul 
Covasna şi alții, titulari ai planului 
amenajament silvic UP II Covasna, 

cu amplasamentul în UAT Dalnic, 
Zagon, Covasna,  Ghelința, 
Dobârlău,  Întorsura Buzăului,  
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii primei versiuni a 
planului la APM Covasna, în 
vederea obținerii avizului de 
mediu. Informațiile privind vari-
anta de plan pot fi consultate la 
sediul APM Covasna, Bd. Grigore  
Bălan, nr. 10, localitatea Sfântu 
Gheorghe şi la sediul titularului, 
zilnic de luni – joi  între  orele 8.00 
– 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 
14.00. Observaţiile publicului inte-
resat se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Covasna, în termen de 
15 zile de la data apariției anun-
țului.

l Vidinas Monica titular al proiec-
tului „construire bloc de locuinţe în 
regim de înălţime p+2e+pod” 
localizat în Arad, str. Constantin 
Brâncuşi, FN, CF 344496, jud. 
Arad, conform Certificatului de 
Urbanism nr. 2389 din 07.11.2017 
eliberat de Primăria Municipiului 
Arad, jud. Arad, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Arad în cadrul proceduri de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul menţi-
onat mai sus. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
din Arad, Splaiu Mreşului, F.N de 
luni până vineri, între orele 08-16, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: www.anpm.apmar.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, până la data de 
20.03.2018.

l Consiliul Local Sânzieni, 
comuna Sânzieni, str.Principală, 
nr.337, telefon/fax: 0267.366.019, 
e-mail: primaria.sanzieni@gmail.
com, cod poştal: 527150, cod fiscal: 
4201821. Autoritatea finanțatoare: 
Consiliul Local Sânzieni, acordă 
finanțări nerambursabile pentru 
activități nonprofit de interes 
general, în conformitate cu preve-
derile Legii nr.350/2005, privind 
regimul finanțărilor din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. Dome-
niile de intervenție selectate sunt: 
cultură şi religie, sportive şi de 
tineret. Programul pentru acor-
darea finanțărilor nerambursabile 
este valabil pentru anul 2018. 
Beneficiari direcți: persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop 
patrimonial: asociații ori fundații 
constituite conform legii sau culte 
religioase recunoscute conform 
legii. Procedura aplicată: finan-
țarea nerambursabilă acordată din 
fonduri publice unui beneficiar se 
va face în baza unui contract de 
finanțare nerambursabilă încheiat 
între Comuna Sânzieni, prin 

Consiliul Local Sânzieni, județul 
Covasna şi beneficiar, în urma apli-
cării procedurii selecției publice de 
proiecte. Bugetul finanțării neram-
bursabile aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.9/15.02.2018 
este de 87.000Lei, defalcat pe 
domenii de activitate astfel: 
35.000Lei pentru sport, 25.000Lei 
pentru cultură şi tineret, 27.000Lei 
pentru susținerea cultelor.

l Gheorghe Neşe P.F.A. titular al 
Planului Urbanistic Zonal, 
”Construire Agropensiune-Parter”, 
amplasat în sat Vişina, Str. Golo-
vița nr. 8, com. Jurilovca, jud. 
Tulcea, anunță publicul interesat 
că s-a depus documentația în 
vederea obținerii avizului de mediu 
pentru avizarea planului urbanistic 
zonal ”Construire Agropensiune  
-Parter”, sat Vişina, Str. Golovița 
nr. 8, com. Jurilovca, jud. Tulcea. 
Observațiile publicului se primesc 
în scris la sediul A.P.M. Tulcea, str. 
14 Noiembrie nr. 5, zilnic între orele 
08-16, în termen de 18 zile calen-
daristice de la apariția anunțului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al SC 
REPACOM Obor SA, cu sediul 
social în Bucureşti, str. Baicului nr. 
31, sector 2, înmatriculată la Regis-
t ru l  Comerţu lu i  sub  nr  J 
40/299/1991, CUI: RO 892, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în ziua de 
18.04.2018, ora 14.00, la punctul de 
lucru din Comuna Brăneşti, str. 
Industriilor IV nr. 3, judeţ Ilfov,  
pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
data de referinţă 17.04.2018, cu 
următoarea ordine de zi: -Apro-
barea raportului de Gestiune al 
Administraţiei; -Aprobarea Rapor-
tului Auditorului; -Aprobarea 
Bilanţului Contabil, a Contului de 
Profit şi Pierdere şi repartizarea 
profitului şi stabilirea dividendului 
pe 2017; -Aprobarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018; 
-Alegerea Consiliului de Adminis-
traţie. În situaţia în care  la data 
convocării nu se realizează 
cvorumul prevăzut de lege, 
Adunarea Generală se reconvoacă 
la data de 19.04.2018, ora 14.00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Documentele care vor fi puse în 
discuţia AGOA pot fi consultate la 
punctul de lucru al societăţii, înce-
pând cu data de 11.04.2018. Infor-
maţi i  suplimentare la tel . :  
0722.779.458.

l Consiliul de administraţie al 
societaţii comerciale Ascensorul 
Romserv ice  Company SA, 
J 4 0 / 6 7 3 2 / 1 9 9 5 ,  C U I / C I F 
RO07630585, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Prof. Mitriţă Constanti-
nescu, nr. 6, sector 3, convoacă 
Adunarea generală ordidară a 
acţionarilor pentru data de 
18.04.2018 ora 12, la sediul socie-
taţii din Bucureşti, str. Prof. Mitriţă 
Constantinescu, nr. 6, sector 3, cu 



IV

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

Joi, 15 martie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

următoarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea şi aprobarea raportului de 
gestiune a consiliului de adminis-
traţie –descărcarea de gestiune; 2. 
Prezentarea şi aprobarea bilanţului 
contabil şi a contului de profit  şi 
pierderi pe anul 2017; 3. Prezen-
tarea şi aprobarea repartizării 
profitului net pe anul 2017; 4. 
Prezentarea şi aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2018; 5. Prezentarea şi aprobarea 
fondului de finanţare –dezvoltare 
pe anul 2018; 6. Prezentarea rapor-
tului comisiei de cenzori; Dacă, la 
întrunirea Adunării generale ordi-
nare a acţionarilor din data de 
18.04.2018, condiţiile de cvorum şi 
de capital nu vor fi întrunite, astfel 
încât lucrările Adunării Generale 
Ordinare a Acţiionarilor nu vor 
putea fi dezbătute, atunci, convo-
carea Adunării Generale Ordinare 
a Acţiionarilor rămâne valabilă în 
aceleaşi condiţii de oră, şi loc şi 
ordine de zi, pentru data de 
19.04.2018.

l Administratorul Unic al SC 
IMAS -Marketing şi Sondaje S.A. 
convoacă  la sediului social din 
Bucuresti, str. Sfinţii Apostoli  nr. 
44, sector 5: Adunarea generală a 
acţionarilor ordinara si extraordi-
nara, în data de  17.04.2018, orele 
12.00 şi 13.00 cu ordinea de zi: 
-aprobarea situaţiilor financiare pe 
anul 2017 pe baza rapoartelor 
administratorului unic si a comisiei 
de cenzori; -aprobarea contului de 
profit si pierdere aferente anului 
2017; -aprobarea bugetului de veni-
turi şi cheltuieli şi programul de 
activitate pentru exerciţiul finan-
ciar al anului 2018; -revocare 
cenzori, cenzori supleanţi şi numire 
cenzori şi cenzori supleanţi; -revo-
care mandat administrator unic, 
numire administrator unic; -radi-
erea punctului de lucru situat in 
Calea Plevnei nr. 136 sector 6; 
-diverse. Prezenta convocare se 
face prin afişare la sediul societăţii, 
publicare în Monitorul Oficial şi în 
ziare de difuzare naţională, 
conform dispoziţiilor din Actul 
constitutiv al societăţii  şi prevede-
rilor legii 31/1990. În cazul în care 
nu se întruneste cvorumul  la  
prima convocare, Adunarea Gene-
rală se reconvoacă  pentru data de 
18.04.2018, la aceleaşi ore, adresă 
şi cu aceeaşi ordine de zi. La 
Adunarea Generala pot participa 
acţionarii aflaţi în evidenţa regis-
trului acţionarilor la data de 
11.04.2018.

l Convocator pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
BUCUR S.A.: Consiliul de Admi-
nistraţie al BUCUR S.A., în 
conformitate cu prevederile art. 
106, coroborate cu cele ale art.77 
alin.1 şi art. 92 alin.1 din Legea 
nr.24/2017 privind piaţa de capital  
şi art. 117 din Legea societatilor nr. 
31/1990, republicată, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, pentru data de 

24.04.2018, la ora 10.00, sau pentru 
data de 25.04.2018, la aceeaşi oră, 
în cazul neîntrunirii condiţiilor 
legale şi statutare de cvorum la 
prima convocare, la adresa din 
Mun. Bucureşti, Aleea Alexandru 
nr.32, ap.2, Sector 1, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 
13.04.2018, care au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul 
adunării generale cu următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea Rapor-
tului Administratorilor BUCUR 
S.A. privind activitatea desfăşu-
rată în anul 2017 şi a Raportului 
auditorului financiar pentru anul 
2017. Aprobarea  situaţiilor finan-
ciare anuale complete pentru anul 
2017 (bilanţul contabil, contul de 
profit şi pierdere, situaţia modifică-
rilor capitalului propriu, situaţia 
fluxului de trezorerie, politici şi 
note explicative). 2. Aprobarea 
repartizării profitului aferent 
anului 2017, în suma de 685.870 lei 
pe următoarele destinaţii: a) 
rezerva legală– 40.218 lei, b) acope-
rirea pierderii contabile din anii 
precedenţi– 645.652 lei. 3. Apro-
barea descărcării de gestiune a 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru exerciţiul financiar 
2017. 4. Alegerea unui nou admi-
nistrator în cadrul  Consiliului de 
Administraţie al Bucur S.A., 
pentru un mandat de 2 ani ( 2018-
2020), ca urmare a demisiei dnei 
Uta Vasilica şi numirea în funcţia 
de administrator provizoriu a dlui 
Sergiu Mihailov până la întrunirea 
primei AGA Bucur S.A., conform 
dispoziţiilor art. 137 indice 2 din 
Legea Societăţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Lista cuprinzând informaţiile  
cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi pregătirea profesio-
nală ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator va 
fi pusă la dispoziţia acţionarilor şi 
va putea fi consultată şi completată 
de aceştia, în condiţiile legii. Acţio-
narii vor putea face propuneri de 
candidaturi pentru funcţia de 
administrator, până la data de 
29.03.2018, inclusiv. 5. Aprobarea 
unei noi forme cadru a Contrac-
tului de administrare care se va 
încheia între membrii Consiliului 
de Administraţie şi Societatea 
Bucur S.A., pentru perioada 2018-
2020.  Împuternic irea  unei 
persoane care  sa  semneze 
Contractul de administrare în 
numele şi pe seama BUCUR S.A. 
6. Numirea unui nou auditor finan-
ciar şi stabilirea duratei Contrac-
tului de prestări servicii de audit 
financiar, ca urmare a expirării 
mandatului acordat auditorului 
financiar KPMG Audit S.R.L. 
Mandatarea Directorului General 
să negocieze şi  să semneze 
Contractul de prestări servicii de 
audit financiar. 7. Aprobarea remu-
neraţiei membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul 
financiar în curs, respectiv a primei 
de asigurare  pentru răspundere 

civilă profesională precum şi a 
oricăror alte avantaje acordate în 
conformitate cu prevederile art. 
153 indice 18  din Legea 31/1990 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 8. Apro-
barea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a Planului de investiţii 
şi reparaţii pentru anul 2018. 9. 
Aprobarea contractării de către 
Societate a unui credit in RON, de 
la Intesa SanPaolo Bank Romania, 
în scopul finanţării proiectului de 
amenajare a Centrului Comercial 
„Bucur Retail Park”, situat în 
Mun. Bucureşti, B-dul Timişoara 
nr. 56, Sector 6,  şi mandatarea 
Consiliului de Administraţie 
pentru a negocia condiţiile credi-
tării în următoarele limite maxime: 
a. Valoare maximă a creditului 
6.975.000 RON; b. Durata maximă 
a facilităţii de credit 66 de luni; c. 
Dobânda–  nu mai mult de 
ROBOR 3M+ 2 puncte procen-
tuale; d. Alte costuri şi comisioane 
în condiţiile ofertei primite; e. 
Constituirea de garanţii în vederea 
garantării facilităţii de credit, 
astfel: i. Ipoteca mobiliară asupra 
conturilor societăţii deschise la 
Intesa SanPaolo Bank Romania; ii. 
Ipoteci imobiliare asupra următoa-
relor bunuri imobile ale Societăţii: 
1. Imobil- Spatiu comercial (supra-
faţa construită de 69.58mp) situat 
în Mun. Bucureşti, Str. Romancie-
rilor nr.5, Bl. C14, Parter, Sector 6, 
identificat cu CF 221351 –C1– 
U42, nr. CF vechi 44051, nr. cadas-
tral vechi 810/0;3; 2. Imobil- Spaţiu 
comercial (format din: Magazin: 
55.55mp, Depozit: 27.78mp, 
Camera frigorifica: 3.13mp, 
Camera frigorifică: 2.88mp, Hol: 
9.83mp, Vestiar: 2.59mp, W.C.: 
1.58mp, Hol intrare: 2.17mp şi 
teren aferent 24.32mp rata indiviză 
în folosinţă) situat în Mun. Bucu-
reşti, Str. Liviu Rebreanu nr.14, Bl. 
K, Parter, Sector 3, identificat cu 
CF 218543 –C1– U22, nr. CF vechi 
51840, nr. cadastral vechi 2559/0;5; 
3. Imobil– Spaţiu comercial 
(220,67mp construcţie compusa 
din parter: 177.27mp şi subsol: 
43.04 mp) situat în Mun. Bucureşti, 
B-dul Ion Mihalache nr. 121, 
Parter Sector 1, identificat cu CF 
253462-C1-U9, nr. CF vechi: 
44662_2, nr. cadastral vechi: 
3027/0;1; 4. Imobil– Spaţiu Comer-
cial (suprafata de 143.28mp 
format din magazin, birou, hol, 
depozite, camera frigorifică, grup 
sanitar şi teren aferent în folosinţă) 
situat în Municipiul Bucureşti, Şos. 
Pantelimon nr. 350, bl. 4, Parter, 
identificat cu CF 226687-C1-U142, 
nr. CF vechi: 46987, nr. cadastral 
vechi192/0;9; 5. Imobil– teren şi 
construcţie, identificat cu CF 
204564, nr. CF vechi: 18194 şi nr. 
cadastral vechi: 5414, situat în 
Mun. Bucureşti, str. Vişinilor nr.25, 
Sector 2, astfel: a. Teren în supra-
faţa de: din acte: 996mp/ din măsu-
rători: 1.005mp, nr. cadastral: 
204564; b. Construcţie S+P+2E+M 
cu o suprafaţă construită la sol de 

232mp şi suprafaţa desfăşurată de 
880mp, nr. cadastral 204564 –C1. 
6. Imobil– Spaţiu Comercial 
(suprafaţa utila 156mp şi teren 
aferent 45.87mp– în proprietate) 
situat în Loc. Călăraşi, Str. Arge-
şului nr. 45-47, Bl.105, Parter iden-
tificat cu CF 21062-C1-U10, nr. CF 
vechi 834; 7. Imobil– Spaţiu 
Comercial (suprafaţa utila 270mp 
şi teren aferent 68.32mp– în 
proprietate) situat în Loc. Călăraşi, 
Str. Argeşului nr. 39-43, Bl.106, 
Parter identificat cu CF 20510-C1 
-U4, nr. CF vechi 834; iii. Ipoteca 
reală mobiliară asupra tuturor 
creanţelor prezente şi viitoare 
rezultate din contractele de închi-
riere încheiate de Bucur S.A. în 
legătură cu Proiectul Centrului 
Comercial „Bucur Retail Park” 
din B-dul Timişoara nr.56, Sector 
6, Bucureşti. 10. Împuternicirea 
Consiliului de Administraţie al 
Bucur S.A. să negocieze clauzele 
contractului de credit şi pe ale 
Contractului/ Contractelor de 
garanţie reală imobiliară /mobi-
liară (ipoteca/ipoteci), să semneze 
aceste contracte, şi să îndepli-
nească toate formalităţile necesare 
precum şi să pună la dispozişia 
băncii /notarului sau oricărui alt 
terţ care justifică un interes legitim 
în cauză orice document/ decla-
raţie/ împuternicire necesar pentru 
obţinerea şi garantarea facilităţii 
de credit. În realizarea acestui 
mandat Consiliul de Administraţie 
va putea să delege această împu-
ternicire oricărei alte persoane pe 
care o consideră potrivită în acest 
sens, la libera sa alegere. Orice 
operaţiune, care deşi nu este expres 
menţionată în prezenta, este nece-
sară sau considerată oportună de 
către Consiliul de Administraţie 
sau de către Împuternicitul aces-
tuia, pentru ca operaţiunile abro-
bate prin prezenta Hotărâre AGA 
să fie aduse la îndeplinire în mod 
corespunzător, va fi considerată ca 
aprobată de către Societate, iar 
Consiliul de Administraţie/ Împu-
ternicitul sau va putea semna în 
acest scop documente pe seama 
Societăţii, semnătura acestuia fiind 
pe deplin opozabilă şi obligatorie 
pentru Societate.  11. Aprobarea 
mandatării dlui Mihoci Claudiu 
L u c i a n  D u m i t r u  C N P 
1780320340015 să efectueze toate 
demersurile legale şi să semneze 
toate actele necesare privind înde-
plinirea formalităţilor de publici-
tate a prezentelor Hotărâri la 
ORCTB, respectiv Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 
12. Aprobarea datei de 15.05.2018 
ca data de înregistrare pentru iden-
tificarea acţionarilor asupra cărora 
se răsfrâng efectele hotărârii 
AGOA. Aprobarea datei de 
14.05.2018 ca data „ex date”, în 
conformitate cu prevederile art.2, 
lit.f ) din Regulamentul nr. 6/2009. 
La Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze acţionarii 
Societăţii înregistraţi la sfârşitul 

zilei de 13.04.2018, considerată 
data de referinţă, în Registrul Acţi-
onarilor ţinut de „ Depozitarul 
Central S.A.” Acţionarii reprezen-
tând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: a) de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; şi 
b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale. Acţio-
narii îşi pot exercita drepturile 
prevăzute la lit.a) şi b), in scris, în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocatorului în 
Monitorul Oficial, respectiv până la 
data de 29.03.2018, inclusiv. Cere-
rile întocmite în vederea exercitării 
drepturilor mai sus menţionate vor 
cuprinde în mod obligatoriu, pe 
fiecare pagină, menţiunea scrisă 
clar cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARA A  ACŢIONA-
R I L O R  D I N  D ATA  D E 
24/25.04.2018 şi vor fi transmise: 1. 
prin poştă sau curierat, la adresa 
BUCUR S.A. din Bucureşti, Str. 
Vişinilor nr.25, sector 2, -în original; 
2. prin e-mail, ca mijloc electronic, 
la adresa office@bucurcom.ro, în 
format .pdf  având încorporat, 
ataşat sau asociat logic semnătura 
electronica extinsă  a acţionarului 
solicitant, cu respectarea condiţi-
i l o r  p r e v ă z u t e  d e  L e g e a 
nr.455/2001. Pentru ca propunerile 
de completare a ordinii de zi să fie 
considerate valabile este obliga-
toriu ca acestea să fie însoţite de 
dovada calităţii de acţionar– în 
original (extras de cont emis de 
Depozitarul Central cu cel mult 48 
de ore anterior depunerii cererii)  
precum şi de documentaţia rele-
vantă atestând identitatea acţiona-
rului/ acţionarilor solicitant/i, 
conform următoarelor reguli de 
identificare: a) pentru acţionarii 
persoane fizice este necesară copia 
actului de identitate, certificată 
conform cu originalul (prin menţi-
onarea „conform cu originalul” 
urmată de semnătura olografă). În 
cazul acţionarilor persoane fizice 
fără capacitate legală de exerciţiu, 
copia actului de identitate al 
persoanei fizice care are calitatea 
de reprezentant legal, certificată 
conform cu originalul,  şi copia 
legalizată a actului care dovedeşte 
calitatea de reprezentant legal; b) 
pentru acţionarii persoane juridice 
române: - copia actului de identi-
tate al reprezentantului legal, 
certificată conform cu originalul 
(prin menţionarea „conform cu 
originalul”, urmatăa de semnătura 
olografă); -documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal al 
persoanei juridice române, 
respectiv Certificat Constatator 
eliberat de Registrul Comerţului, 
în original sau copie conformă cu 
originalul, emis cu cel mult 30 de 
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zile anterior datei publicării Convo-
catorului Adunării; c) pentru acţio-
narii persoane juridice străine: 
-copia actului de identitate al 
reprezentantului legal, certificată 
conform cu originalul (prin menţi-
onarea „conform cu originalul”, 
urmată de semnătura olografă); 
-documentele care atestă calitatea 
de reprezentant legal al persoanei 
juridice străine, anume document 
cu rol similar certificatului consta-
tator emis de registrul comerţului 
eliberat de catre autoritatea compe-
tentă din statul în care acţionarul 
persoană juridică străină este 
înmatriculat legal. Aceste docu-
mente trebuie emise/eliberate cu cel 
mult 30 de zile anterior datei publi-
cării Convocatorului Adunării, 
urmând a fi prezentate în original 
sau copie legalizată; d) pentru acţi-
onari de tipul organismelor fără 
personalitate juridică: -copie act de 
identitate al reprezentantului legal, 
certificată conform cu originalul 
(prin menţionarea „conform cu 
originalul”, urmată de semnătura 
olografă); -documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal, 
emis de autoritatea competentă sau 
orice alt document care atestă 
această calitate, în conformitate cu 
prevederile legale.  În situaţia în 
care cererea este semnată de un  
împuternicit al acţionarului, se vor 
depune şi următoarele documente: 
-actul prin care a fost mandatat /
împuternicit în acest sens, în 

original sau copie legalizată; -copia 
actului de identitate al mandata-
rului/ împuternicitului, certificată 
conform cu originalul (prin menţi-
onarea „conform cu originalul”, 
urmată de semnătura olografă). 
Toate documentele prezentate 
într-o limbă străină, cu excepţia 
documentelor de identitate vor fi 
însoţite de traducerea legalizată a 
acestora şi trebuie să îndeplinească 
cerinţele prevăzute de legea 
română pentru a fi recunoscute. 
Conform art.13 din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009 fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi 
a adunării generale. Societatea 
comercială are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate de 
acţionari. Dreptul de a pune între-
bări şi obligaţia de a răspunde sunt 
condiţionate de posibilitatea de 
identificare a acţionarilor, conform 
regulilor de identificare prezentate 
mai sus referitoare la propunerile 
de completare a ordinii de zi,  
precum şi protejarea confidenţiali-
tăţii şi a intereselor comerciale ale 
societăţii. Societatea poate formula 
un răspuns general pentru întrebă-
rile cu acelaşi conţinut. Se consi-
deră că un răspuns este dat dacă 
informaţia pertinentă este disponi-
bilă pe pagina de internet a socie-
tăţii, în format întrebare-răspuns. 
Materialele informative, formula-
rele de împuternicire specială, 
buletinele de vot prin corespon-

denţă, proiectele de hotărâri ale 
adunării, precum şi Procedura 
privind exercitarea  dreptului de 
vot vor fi puse la dispoziţia acţiona-
rilor cu cel puţin 30 de zile înaintea 
datei adunării, conform art.6 alin.1 
din Regulamentul CNVM 6/2009. 
Documentele mai sus menţionate 
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor 
la sediul societăţii din Bucureşti, 
Str. Vişinilor nr.25, Sector 2, în 
fiecare zi, de luni până vineri, între 
orele 09:00– 16:00, respectiv pot fi 
consultate/ descărcate şi de pe 
pagina de internet a societăţii:  
www.bucurcom.ro, secţiunea Acţio-
nariat- Documente. Acţionarii pot 
solicita, în scris, copii ale acestor 
documente, contra unei sume de 
0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui 
drept se va face cu respectarea 
modalităţilor de transmitere şi a 
procedurii de identificare a acţiona-
rilor menţionate mai sus pentru 
cazul exercitării drepturilor prevă-
zute la art.7 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009. Acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă pot participa şi 
vota  în cadrul Adunării generale 
ordinare personal sau prin împu-
ternicit, respectiv îşi pot exercita 
votul prin corespondenţă. Accesul 
acţionarilor persoane fizice îndrep-
tăţiţi să participe la Adunare este 
permis prin simpla probă a identi-
tăţii acestora, făcută cu actul de 
identitate, prezentat în original. 
Acţionarii persoane juridice, entită-

ţile fără persoanalitate juridică 
precum şi persoanele fizice fără 
capacitate de exerciţiu participa la 
adunare prin reprezentantul legal, 
în baza documentelor atestând 
calitatea de reprezentant legal, 
conform regulilor de identificare 
prezentate mai sus. Acţionarii pot fi 
reprezentaţi în adunarea generală 
şi  prin alte persoane, în baza unei 
împuterniciri speciale sau generale. 
Împuternicirea specială poate fi 
acordată oricărei persoane pentru 
reprezentare într-o singură adunare 
generală şi conţine instrucţiuni 
specifice de vot din partea acţiona-
rului emitent. Formularul de împu-
ternicire  specială va fi completat  
în 3 ( trei ) exemplare: unul dintre 
exemplare va fi depus la sediul 
societăţii sau transmis, prin poştă, 
curier sau electronic însoţite de 
semnătura electronică extinsă la 
adresa de mail www.office@
bucurcom.ro, până cel mai târziu la 
data de 19.04.2018, ora 09.00,  un 
exemplar va fi înmânat împuterni-
citului şi al treilea exemplar va 
rămâne la acţionarul reprezentat. 
Formularul de împuternicire 
specială va fi depus personal la 
sediul societăţii, în scopul verificării 
identităţii. Certificarea identităţii 
semnatarului acţionar va fi făcută 
de notar sau de un avocat daca 
formularul de împuternicire 
specială este expediat prin poştă 
sau curier. În cazul acţionarilor 
fără capacitate de exerciţiu, formu-
larul de împuternicire specială este 
semnat de către reprezentantul 
legal al acestora. Identificarea 
reprezentantului persoană fizică se 
va face în baza actului de identi-
tate, iar a reprezentantului legal al 
persoanei juridice în baza docu-
mentului atestând această calitate, 
conform regulilor de identificare. 
Desemnarea reprezentanţilor acţio-
narilor se poate face, în conformi-
tate cu prevederile art.17 din 
Regulamentul nr. 6/2009 şi prin 
procură specială în format .pdf 
căreia i s-a incorporat, ataşat sau i 
s-a asociat logic o semnătură elec-
tronică cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de Legea nr.455/2001 
transmisă prin e-mail la adresa 
office@bucurcom.ro. În cazul în 
care semnătura electronică apar-
ţine reprezentantului legal al unui 
acţionar, aceasta calitate trebuie să 
fie precizată în certificatul semnă-
turii electronice. Acţionarii pot 
acorda o împuternicire generală 
valabilă pentru o perioadă care nu 
va depăşi 3 ani, permiţând repre-
zentantului său a vota în toate 
aspectele af late în dezbaterea 
adunărilor generale ale acţionarilor 
a uneia sau mai multor societăţi 
identificate în împuternicire, 
inclusiv în ceea ce priveşte acte de 
dispoziţie, cu condiţia ca împuter-
nicirea să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui 
intermediar definit conform art.2 
alin.1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017, 
sau unui avocat. Împuternicirile 
generale, înainte de prima lor utili-
zare, se depun la societate cu 48 de 

ore înainte de adunare, în copie, 
cuprizând menţiunea conformităţii 
cu originalul sub semnătura repre-
zentantului. Copii certificate ale 
împuternicirilor sunt reţinute de 
societate, făcându-se menţiune 
despre aceasta în procesul verbal al 
adunării generale. Acţionarii nu 
pot fi reprezentaţi în adunarea 
generală a acţionarilor pe baza unei 
împuterniciri generale de către o 
persoană care se află într-o situaţie 
de conflict de interese, în conformi-
tate cu prevederile art.92 alin.15  
din Legea 24/2017. Vor fi luate în 
considerare doar formularele de 
împuternicire depuse la sediul 
BUCUR S.A., precum şi notifică-
rile electronice de desemnare a 
reprezentanţilor, primite până cel 
târziu 19.04.2018, ora 09.00. Acţio-
narii pot vota în cadrul Adunării şi 
prin corespondenţă. Vor fi luate în 
considerare doar buletinele de vot 
prin corespondenţă primite până la 
data de 19.04.2018, ora 09.00 şi 
transmise cu respectarea următoa-
relor condiţii: -buletine de vot 
certificate, transmise în plic ce va 
avea menţiunea „vot prin cores-
pondenţă AGOA 24/25.04.2018”, 
prin poştă sau curier pe adresa  
BUCUR S.A. –Bucureşti, str. Vişi-
nilor nr.25, sector 2. Certificarea 
buletinului de vot se va face fie prin 
autentificare de către un notar 
public, fie prin atestarea identităţii 
acţionarului semnatar de către un 
avocat; -buletine de vot în format .
pdf căruia i s-a încorporat, ataşat 
sau asociat logic o semnătură elec-
tronică extinsă cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de Legea 
nr.455/2001 transmise prin e-mail 
la adresa www.office@bucurcom.
ro. În cazul în care semnătura elec-
tronică aparţine reprezentantului 
legal al unui acţionar, această cali-
tate trebuie precizată în certificatul 
semnăturii electronice; -buletine de 
vot depuse personal la sediul socie-
tăţii cu semnătura acţionarului 
persoană fizică sau, după caz, a 
reprezentantului legal al acţiona-
rului persoană juridică (identificat 
conform Regulilor de identificare), 
cert if icată prin semnătura 
persoanei desemnate special în 
acest sens de Consiliul de Adminis-
traţie al BUCUR S.A.

LICITAȚII  
l Primăria oraşului Pătârlagele, cu 
sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul 
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001, e-mail: primaria.
patarlagele@yahoo.com, organi-
zează în data de 11.04.2018, lici-
taţie deschisă pentru închirierea 
imobilului în suprafaţă de 12 m.p. 
situat în oraşul Pătârlagele, str. N. 
Bălcescu, nr. 81A. Date şi infor-
maţii suplimentare puteţi obţine la 
nr. de telefon 0238/550.001 sau la 
sediul primăriei, Serviciul de Urba-
nism şi Achiziţii Publice.

l C.I.I. Roşu Alexandru, în cali-
tate de lichidator judiciar, al Bliapol 
SRL, organizează  licitații publice  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1
   

ANUNŢ
   

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul 
Călăraşi, organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, reprezentând 
fostul spital TBC Dor Mărunt, aflat în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 25/2009 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a 
unui imobil aflat în domeniul privat al județului Călărași modificată şi completată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 228 din 29.11.2017.

Imobilul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din 10 construcții, cu suprafaţa 
construită totală de 2099 m.p. și teren în suprafaţă de 23352,11 m.p. din acte, respectiv 23406 m.p. din 
măsurători, este situat în comuna Dor Mărunt, str. Șoseaua București - Constanța, nr. 17 (fosta str. 
Principală, nr. 88), județul Călărași, și reprezintă fostul spital TBC Dor Mărunt.

Imobilul are numărul cadastral 547, înscris în Cartea Funciară nr. 810 a localității Dor Mărunt. 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 506.098 lei.
Pasul de licitare este de 5000 lei.
Dosarul de prezentare a licitaţiei poate fi procurat zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi 

din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartimentul Patrimoniu, 
începând cu data de 19.03.2018, ora 8:00, până pe data de 05.04.2018, ora 12:00, la preţul de 300 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 5.000 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Instrucțiunile constituite ca Anexă la 

HCJ 228/2017 şi vor fi depuse în plicuri sigilate, la Registratura Consiliului Judeţean Călăraşi, cu sediul 
în municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, până pe data de 13.04.2018, ora 
12:00.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de 
16.04.2018, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii care pot participa la 
licitaţia publică cu strigare să aibă loc pe data de 19.04.2018, ora 12:00, la sediul Consiliului Judeţean 
Călăraşi.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, pe data de 25.04.2018, 
ora 10:00.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Istrate Aida, la Consiliul Judeţean Călăraşi, 
telefon 0242/311301, int. 141.

   

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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în datele de 16.03.2018, 23.03.2018,  
30.03.2018 și 06.04.2018, orele 
16.30, la sediul din Brașov, str. 
Dacia nr. 54 A, Jud. Brașov, pentru 
valorificarea: Lot I – teren extra-
vilan arabil, în suprafață totală de  
25497 mp și Lot II – teren extra-
vilan arabil, în suprafață  totală de 
12040 mp, împreună cu construcția 
industrială fermă suine în supra-
față de 1524 mp finalizată în 
proporție de 80% avariată, șase 
sisteme Fan APP-24F și două silo-
zuri Hog Slat, toate amplasate pe 
raza Satului Mohreanu, Comuna 
Ulmu, Jud. Brăila. Informații 
suplimentare la tel: 0746/038984.

l C.I.I. Roșu Alexandru, în calitate 
de lichidator judiciar, al Jolawiek 
SRL, organizează  licitații publice  
în datele de 16.03.2018, 23.03.2018, 
30.03.2018 și 06.04.2018, orele 
15.00, la sediul din Brașov, str. 
Dacia nr. 54 A, Jud. Brașov, pentru 
valorificarea: Lot I – teren extra-
vilan arabil, în suprafață totală de 
8612 mp și Lot II – teren extravilan 
arabil, în suprafață totală de 8612 
mp, împreună cu două fundații 
grajd suine, șase sisteme Fan 
APP-24F și două silozuri Hog Slat, 
toate amplasate pe raza Satului 
Mohreanu, Comuna Ulmu, Jud. 
Brăila. Informații suplimentare la 
tel: 0746/038984.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-

mentului de valorificare nr. 
2989/16.05.2017, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 29.05.2017, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debitoarei 
MOLDOMIN SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobândite și 
obligaţiilor asumate prin Licenţa 
de concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, 
pentru perimetrul Moldova Nouă 
- Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse în Caietul 
de sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
șura în data de 02 Aprilie 2018, de 
la ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Anunt privind vanzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2018, martie, 
ziua 15. U.A.T. Oraș Sulina, cu 
sediul în oraș Sulina, str. I, nr. 180, 
județul Tulcea, cod fiscal 4321410, 
în temeiul art. 250 alin. 1 din Legea 
207/2015 privind Codul de Proce-
dură fiscală, se face cunoscut că în 
ziua de 27.03.2018, orele 14:00, în 
localitatea Sulina, str. I, nr. 18, se 
vor vinde prin licitație publică 
urmatoarele bunuri mobile aflate 
în proprietatea lui S.C. Razesii 
S.R.L. Cu sediul în orașul Sulina, 
str. a III-a, nr. 184, județul Tulcea: 

Denumirea bunului mobil / Pretul 
de evaluare sau de pornire a licita-
ției, în lei fără TVA / Microbuz M2 
FORD TL-03-BZO, an 2005, serie 
motor 5U39590, culoare ALB, 
sursa de energie-motorina / 7850 / 
Microbuz M2 VOLSKWAGEN 
TL-02-XOM, an 2002, serie motor 
014649, culoare ALB, sursa de 
energie-motorina / 8750. Invităm 
pe această cale pe toți care pretind 
vreun drept asupra bunurilor, să 
înștiințeze despre aceasta organul 
de executare înainte de data stabi-
lită pentru vânzare. Cei interesați 
în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte până cel târziu 
în data de 26.03.2018, orele 16:00, 
următoarele: a) oferta de cumpă-
rare; b) dovada plății taxei de 
participare ori a scrisorii de garan-
ției bancară, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației. Taxa 
de participare reprezintă 10% din 
prețul de pornire a licitației și se 
plătește în lei la Orașul Sulina – 
Trezoreria orașului Sulina – cont 
RO02TREZ64421360250XXXXX. 
Pentru participarea la licitație, 
ofertanții pot constitui și garanții, 
în condițiile legii, sub forma scri-
sorii de garanție bancară; c) împu-
ternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; d) pentru 
persoanele juridice române, copie 
de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; e) pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatricu-

lare tradus în limba română; f) 
pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; g) 
pentru persoanele fizice străine, 
copie de pe actul de identitate/
pașaport; Cei interesați în cumpă-
rarea bunurilor trebuie să prezinte 
dovada emisă de organele fiscale că 
nu au obligații fiscale restante la 
bugetul de stat și bugetul local. 
Cumpărătorului îi revine obligația 
de a respecta prevederile legale 
speciale, cum ar fi obligațiile de 
mediu, obligațiile de conservare a 
patrimoniului național sau altele 
asemenea. Ofertele de cumpărare 
pot fi depuse la registratura U.A.T. 
Oraș Sulina, direct sau transmise 
prin poștă, în plic cu adresă de 
înaintare. Nu se admit oferte tele-
fonice, telegrafice, transmise prin 
telex, telefax sau e-mail. Data 
limită pentru depunerea ofertelor 
este ziua anterioară licitației, 
respectiv până în 26.03.2018, până 
la orele 16:00. Informații suplimen-
tare la U.A.T. Sulina, str. I, nr. 180 
Serviciul Financiar-Contabil, 
Impozite și Taxe Locale. 

l Anunţul publicitar privind aren-
darea prin licitaţie deschisă a unei 
suprafeţe de 33,2041ha, teren cu 
destinația agricolă -categoria de 
folosință arabil, situată în extravi-
lanul comunei Vlădeni. La sediul 
Consiliului Județean Ialomița, 
situat în municipiul Slobozia, Piaţa 
Revoluţiei, nr.1, județul Ialomiţa, 
va avea loc la data de 29.03.2018, 
ora 11.00, licitaţie deschisă în 
vederea atribuirii prin arendare a 
unui teren cu suprafaţa de  
33,2041ha, teren cu destinația 
agricolă -categoria de folosință 
arabil, suprafață de teren rămasă 
neatribuită în urma licitației din 
01.03.2018, situată în extravilanul 
comunei Vlădeni, aparţinând 
domeniului privat al județului 
Ialomița, în vederea arendării 
pentru exploatația agricolă, 
conform Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr.7 din data de 
25.01.2018. Terenul menţionat mai 
sus se arendează pe o perioadă de: 
-5 ani de la data semnării contrac-
tului de arendare pentru: -Plante 
tehnice și industriale; -Plante fura-
jere; -Plante medicinale și aroma-
tice; -10 ani de la data semnării 
contractului de arendare pentru: 
-Cultură de cereale; -Legumicul-
tură; -20 ani de la data semnării 
contractului de arendare pentru: 
-Plante energetice (plop energetic 
și salcie energetică); -Culturile de 
cătină albă, moringa oleiferă și 
afine. Arendașul poate solicita în 
scris, cu minim 12 luni înainte de 
expirarea duratei contractului de 
arendă, arendatorului reînnoirea 
acestui contract, potrivit art.1848, 
alin.(1) din Codul Civil. Contractul 
se poate reînnoi pentru un termen 
egal cu cel inițial prin  Hotărâre a 
Consiliului Județean Ialomița. 
Arenda minimă de pornire a licita-
ției pentru Modulul 3 Vlădeni este 
de 1.000Lei/ha/an. Procedura de 
arendare: licitaţia deschisă. Crite-

riul de atribuire al contractului de 
arendare este cel mai mare nivel al 
arendei ofertate:  lei /ha/an. 
Garanția de participare- în 
cuantum de 5% din suma datorată 
arendatorului, cu titlu de arendă 
minimă (de la care se pornește 
licitaţia pentru primul an al 
arendei, calculată în funcţie de 
suprafaţa pe care ofertantul inten-
ţionează să o arendeze. Valoarea 
garanției de participare și modul 
de constituire al acesteia este 
prezentat în cap.3- Caiet de 
sarcini- art.2.6. Caietul de sarcini 
se poate procura începând cu data 
publicării anunțului publicitar de 
la sediul Consiliului Județean 
Ialomița. Caietul de sarcini 
împreună cu Instrucţiunile privind 
organizarea și desfășurarea proce-
durii de arendare se pot achizi-
ț iona  la  pre ţu l  de  10Le i . 
Termenul-limită de depunere a 
ofertelor este data de 28.03.2018, 
ora 16.30, la registratura Consi-
liului Județean Ialomița. Data 
primirii solicitări de clarificări: 
22.03.2018. Deschiderea și evalu-
area ofertelor va avea loc în data 
de 29.03.2018, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. 
Valabilitatea ofertelor: 90 zile de la 
data depunerii. Limba de redac-
tare a ofertei- Română. Comuni-
carea rezultatului licitaţiei- în 
termen de 3 zile lucrătoare de la 
stabilirea ofertei câștigătoare. 
Încheierea contractului de aren-
dare- în termen de 7 zile lucrătoare 
de la data la care arendatorul a 
informat ofertantul despre accep-
tarea ofertei sale. Informaţii supli-
mentare la numărul de telefon: 
0243.230.201,  int .244,  fax: 
0243.233.000, Compartiment 
patrimoniu public și privat, 
persoană de contact: consilier 
Şelaru Gheorghe.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde la 
licitatie, apartament la etajul 2, din 
blocul de nefamilisti situat in 
Moreni, Str. Cricovului, nr. 4, 
Judetul Dambovita, in suprafata de 
56 mp si cota parte din teren 25/422, 
nr. cadastral 1281/2/25, la pretul de 
11.000 euro fara TVA. Licitatiile se 
vor organiza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 25.08.2017 
ora 15:00, iar in cazul in care bunul 
nu va fi valorificat, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
19.03.2018, 21.03.2018, 23.03.2018, 
26.03.2018, 28.03.2018, 30.03.2018, 
02.04.2018, 04.04.2018, 06.04.2018, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul adminis-
tratorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la adresa 
mai sus mentionata, la numerele de 
telefon 0787344547/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

CONSILIUL  JUDEŢEAN  CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1
   

ANUNŢ
   

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul 
Călăraşi, organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, reprezentând 
fostul spital Gurbănești, aflat în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, conform Hotărârii Consiliului 
Judeţean Călăraşi nr. 71/2009 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui imobil 
aflat în domeniul privat al județului Călărași modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Călăraşi nr. 227 din 29.11.2017

Imobilul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din 12 construcții, cu suprafaţa 
construită totală de 1608,105 m.p. și teren în suprafaţă de 23380,61 m.p. din acte, respectiv 23352,11 
m.p. din măsurători, este situat în comuna Coțofanca, sat Gurbănești, județul Călărași, și reprezintă 
fostul spital Gurbănești.

Imobilul are numărul cadastral 286, înscris în Cartea Funciară nr. 20999 a localității Gurbănești. 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 485.440 lei.
Pasul de licitare este de 5000 lei.
Dosarul de prezentare a licitaţiei poate fi procurat zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi 

din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartimentul Patrimoniu, 
începând cu data de 19.03.2018, ora 8:00, până pe data de 13.04.2018, ora 12:00, la preţul de 300 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 5.000 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Instrucțiunile constituite ca Anexă la 

HCJ 227/2017 şi vor fi depuse în plicuri sigilate, la Registratura Consiliului Judeţean Călăraşi, cu sediul 
în municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, până pe data de 20.04.2018, ora 
12:00.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de 
23.04.2018, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii care pot participa la 
licitaţia publică cu strigare să aibă loc pe data de 26.04.2018, ora 14:00, la sediul Consiliului Judeţean 
Călăraşi.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, pe data de 03.05.2018, 
ora 10:00.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Istrate Aida, la Consiliul Judeţean Călăraşi, 
telefon 0242/311301, int. 141.

   

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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l Turnătoria Centrala Orion SA, societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, urmatoarele 
bunuri mobile:  autoturism Daewoo Cielo 
TF19Y, an fabricatie 1999, nr. inmatriculare 
PH-15-TCO- 520 euro; autoturism Mercedes 
300 SE, an fabricatie 1992, nr. inmatriculare 
PH-20-TCO – 3.780 euro; autoturism 
Nubira, an fabricatie 2003, nr. inmatriculare 
PH-35-TCO - 600 euro; autoutilitara Iveco 
Daily 65C15, an fabricatie 2008, nr. inmatri-
culare PH-36-TCO – 3.540 euro; autoutili-
tara Iveco Daily 65C15, an fabricatie 2004, 
nr. inmatriculare PH-33-TCO - 2.400 euro; 
autotractor Volvo FM12-420, an fabricatie 
2004, nr. inmatriculare PH-31-TCO – 7.980 
euro; semiremorca Schmitz SKI24, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare PH-32-TCO – 
4.860 euro. Pretul bunurilor nu includ TVA. 
Licitatiile se vor organiza in data de 
16.03.2018 ora 13:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 19.03.2018, 
20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018, 
26.03.2018, 27.03.2018, 28.03.2018, 
29.03.2018, 02.04.2018, 03.04.2018, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidatorului 
judiciar. Telefon/fax: 0787344547/076113293
1/0244597808, email office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în reorgani-
zare anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor imobile, reprezentand: -Teren acces 
CF 40023, cad: 5531 top 1146/4 Reșița, supra-
fata de 1.440 mp - pret 15.999,3 lei; -Teren 
acces CF 33684, cad: 3288 top 1173/1174/22 
Reșița,  suprafata de 583 mp - pret 6.477,3 lei, 
-Teren acces CF 33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reșița, suprafata de 1.430 mp 
- pret 15.887,7 lei, -Teren arabil CF 36089, 
cad: 3267 top 1173/1174/1 Reșița, suprafata 
de 4.477 mp - pret 99.483,3 lei, -Teren arabil 
CF 40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 Reșița, 
suprafata de 1.578 mp - pret 35.064,9 lei;  
-Teren arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reșița, suprafata de 600 mp - 
pret 13.332,6 lei; situate în Reșița zona Calea 
Caransebeșului, Jud. Caraș Severin; -Teren 
CF 36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, suprafata 
de 71 mp - pret 1.174,5 lei;  -Teren CF 36092 
Țerova, top 809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 
mp - pret 45.196,2 lei; situate în Reșița în 
apropiere de Calea Caransebeșului, jud. 
Caraș-Sverin; -Teren fâneață CF 39948, top 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 5.754 mp - 
pret 100.595,7 lei; situat în Reșița zona Calea 
Caransebeșului, jud. Caraș-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 90% din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras - Severin, 
telefon 0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. Licitatia va 
avea loc in data de 23.03.2018, orele 13.00, la 
sediul ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caras - Severin. In caz de 
neadjudecare, se va proceda la organizarea 
licitatiei pentru data de 30.03.2018, orele 
13.00.

PIERDERI  
l Pierdut Carnet de student emis de UPG 
Ploiesti, pe numele Stefanica Andrei Lucian. 
Il declar nul.

l S.C. GAV-PAZ S.R.L. cu sediul in 
comuna Glina, Strada Putului, nr. 4, judetul 
Ilfov, CUI RO14819707, declar pierdute 
acte firma, Certificat de Inregistrare a 
Marcii OSIM.

l Societatea Fiziomed Expert S.R.L. cu 
sediul în sat Hălăucești, com. Hălăucești, 
nr.1227a, jud. Iași, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comertului de pe lângă Tribu-
nalul Iași cu J22/3051/2017 și CUI 
38281264, având identificator unic la nivel 
E u r o p e a n  ( E U I D )  R O O N R C . 
J22/3051/2017, prin administrator statutar 
Conduraru Iuliana, declară pierdute certifi-
catul de înregistrare și certificatele constata-
toare în original.

l Societatea Moto Market SRL înmatricu-
lată la ORC București având J40/9235/1991 
și CUI 21585, declară pierdut certificatul 
constatator pentru punctul de lucru situat în 
București, bd. Iuliu Maniu nr. 14, mezanin, 
bloc 13, sector 6. Îl declarăm nul.

l Pierdut autorizație A-6778/10.03.2017, 
pentru lucrări de instalare și întreținere a 
sistemelor și instalațiilor de semnalizare, 
alarmare și alertare în caz de incendiu, elibe-
rată de Centrul Național pentru Securitate 
la Incendiu și Protecție Civilă, pentru SC 
Metinstal SRL Rm. Vâlcea. Se declară nulă.

l Am pierd Certificat de membru Colegiul 
Medicilor Dentiști București. Numele Tucra 
Vlad Mihai.  Pentru informații  tel . 
0745.664.928.

l Pierdut act aditional la Contract 727/1980 
pe numele Udrea Cristina Sanda și Udrea 
Constantin. Îl declar nul.

l Societatea Sohurotrans SRL, J6/526/1993, 
C.U.I. 4347011, reprezentat prin asociat 
unic Fustos Ioan- Laurentiu, declar pierdute 
certificatele constatatoare: nr. 776/13.01.2016 
eliberat pentru terti; nr. 3829/08.03.2005 
pentru punct de lucru loc. Branistea, nr.3/A, 
jud.BN si nr. 503817/15.02.2012 pentru 
punct de lucru loc. Ciresoaia, nr. 18, jud. 
BN. Declar nule.

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

l Subsemnatul, Cucu Bogdan Marius, 
domiciliat în București, legitimat cu CI 
RT973571, CNP: 1790828431514, adminis-
trator asociat al SC Bakefree Expert SRL, 
București, Sector 3, CIF: 21994115, 
J40/12204/2007, declar pierdute registrul 
special și certificatul ANAF al casei de 
marcat Datecs DP-50D seria 14049812. Îl 
declar nul.

l Subsemnatul, Cucu Bogdan Marius, domi-
ciliat în București, legitimat cu CI RT973571, 
CNP: 1790828431514, administrator unic al 
SC Danato Impex SRL, București, Sector 3, 
CIF: 21862165, J40/10783/2007, declar pier-
dute cartea de intervenţii și registrul special 
al casei de marcat Datecs MP-55LD seria 
18001320. Le declar nule.

l Subscrisa  societatea WCM Waste 
Contracting Management SRL, am pierdut 
certificatul de inregistrare avand CUI 
36198163, J40/8230/2016, cu sediul social: 
Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 60, 
et.3, cam. 16. Le declar nule.

l Dominion Services SRL cu sediul În 
București, Sector 6, Aleea Parva nr. 8, bl. 
A35, sc. B, ap. 27, înmatriculată în Registrul 
Comerţului cu numar J40/12753/2002, CUI 
15072633 anunţă pierderea certificatelor 
constatatoare emise pentru sediul social, 
sediul secundar și pentru activităţile desfă-
șurate la beneficiari. Le declaram nule.

l Pierdut legitimaţie de student emisă de 
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii 
București, pe numele Dediu Evelin -Ştefania.

l Societatea Phoenix Advisors SRL, identi-
ficata cu J40/12087/2002, CUI RO15042438, 
adresa Int. Tipografiei, Nr. 6, Et. 2, Ap. 2, 
Sector 6, Bucuresti, declar pierdut si nul 
Certificat de Inregistrare Seria B, Nr. 
3203051, emis de ONRC.

publicitate


