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OFERTE SERVICIU
l Unitatea Militară 02439 Bucu-
reşti organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
de personal civil contractual: -1 post 
vacant de execuţie „Referent de 
specialitate gr. II” (studii superi-
oare) în compartimentul tehnologia 
informaţiilor; -vechime: -minim 3 
ani şi 6 luni în specialitatea studi-
ilor, domeniul informatic; -proba 
scrisă: 14.05.2018 ora 10.00; -proba 
practică: 18.05.2018 ora 10.00; 
-interviul: 24.05.2018, ora 10.00; 
-data limită de depunere a dosa-
relor: 04.05.2018 ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se va face la sediul 
U.M. 02439 Bucureşti, strada Insti-
tutul Medic  -Militar nr. 3- 5, sector 
1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 0213196006 interior 130.

l Autoritatea pentru Suprave-
gherea şi Protecţia Animalelor, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, Şos. 
Olteniţei, nr.169, sector 4, cu 
punctul de lucru în str.Calea Călă-
raşilor, nr.179, sector 3, Bucureşti, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Inspector de speciali-
tate (Auditor intern) S IA, 1 post; 
-Proba scrisă în data de 16.05.2018, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 
21.05.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.Condiţiile generale: 
1.1.Condiţiile generale pentru 
participarea la concursul organizat 
în vederea ocupării funcţiilor scoase 
la concurs sunt cele prevăzute în 
Titlul I, Cap.I, Secţiunea 1, art. 3 
din HG 286/23.03.2011, pentru 
aprobarea regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, modificată şi completată 
prin HG 1027/11.11.2014. 2.Condi-
ţiile specifice: 2.1.Condiţii specifice 
pentru postul de inspector de speci-
alitate S IA (Auditor intern): -studii 
superioare economice de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă; -certificat de atestare ca 
auditor intern de către MFP; 
-vechime în specialitatea studiilor 
de minim 5 ani; -efectuarea unor 
specializări în domeniul postului 
constituie avantaj; -cunoaşterea 
legislaţiei şi a normelor specifice 
activităţii de audit intern, inclusiv 
codul privind conduita etică a aces-
tuia; -cunoştinţe de operare calcu-
lator Word, Excel; -limba engleză 
nivel avansat. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
punctul de lucru din str. Calea 
Călăraşilor, nr.179, sector 3, Bucu-

reşti. Relaţii suplimentare la sediul 
punctului de lucru din str. Calea 
Călăraşilor, nr.179, sector 3, Bucu-
reşti, persoană de contact: Zanfir 
Jenica, Biroul Resurse Umane- 
telefon: 312.95.55, int.105.

l Serviciul Public de Gestionare a 
Câinilor fără Stăpân Slatina, cu 
sediul în strada Prunilor, nr.8, 
judeţul Olt, organizează concurs în 
data de 16 mai 2018, ora 10.00 
-proba scrisă şi în data de 18 mai 
2018, ora 12.00 -interviul, pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a posturilor contractuale 
vacante, conform HG 286/2011, 
după cum urmează: Compartiment 
Administrativ: -Muncitor calificat 
-grad IV -îngrijitor animale, 
inclusiv animale de companie- 4 
posturi. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs, Compartimentul 
Administrativ, pentru postul de 
muncitor calificat, grad IV -îngri-
jitor animale, inclusiv animale de 
companie: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a şcolii gene-
rale (inclusiv certificat de capacitate 
pentru absolvenţii cursurilor de 
şcoală generală de 8 clase sau 10 
clase); -nu necesită vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
perioada 23.04.2018-08.05.2018, 
inclusiv, la sediul Serviciului Public 
de Gestionare a Câinilor fără 
Stăpân al Municipiului Slatina, 
judeţul Olt, din strada Prunilor, 
nr.8. Bibliografia şi conţinutul dosa-
rului de participare se afişează la 
sediul instituţiei şi pe site-ul: www.
spgcfs-slatina.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine prin secretarul 
comisiei de concurs, la sediul insti-
tuţiei şi la telefon: 0249.707.408 sau 
mobil: 0731.020.602.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, 
județul Suceava, organizează, în 
temeiul HG nr. 286/2011, modifi-
cată  ş i  completată  de  HG 
nr.1027/2014, concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -Gestionar custode, 
studii medii, treapta I -1 post, 
Muzeul Satului Bucovinean; 
-Supraveghetor muzeu, studii gene-
rale/medii -1 post, Muzeul Satului 
Bucovinean. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
16.05.2018, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii primei probe. Data, ora şi 
ziua interviului se vor afişa după 
proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
specifice: -pentru postul de gesti-
onar custode, studii medii, treapta I 
-Serviciul Etnografie /Muzeul 
Satului Bucovinean: 1.Vechime: 
minim 3 ani şi 6 luni; 2.Studii de 
specialitate: medii, cu diplomă de 
bacalaureat; -pentru postul de 
supraveghetor muzeu, studii medii /
generale -Serviciul Etnografie/
Muzeul Satului Bucovinean: 

1.Vechime în muncă: minim 5 ani; 
2. Studii: generale, profesionale sau 
medii. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 instituției şi pe pagina de 
internet, respectiv până în data de 
08.05.2018, ora 16.00. Dosarele se 
vor verifica de către comisia de 
concurs, iar rezultatele selectării 
dosarelor se vor afişa la sediul insti-
tuției şi pe site-ul: www.muzeulbu-
covinei.ro. Informaţii suplimentare 
şi bibliografia necesară se pot obţine 
de la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439 şi pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro

l Comuna Berezeni, cu sediul în 
localitatea Berezeni, judeţul Vaslui, 
organizează concurs, conform Legii 
nr. 188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: -inspector, 
grad asistent (Asistenţă Socială şi 
Resurse Umane). Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Bere-
zeni astfel: -Proba scrisă în data de 
22.05.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 24.05.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: universitare cu licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în specializarea Economic; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 1 (un) 
an. 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 Primăriei 
Comunei Berezeni. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: 
Primăria Comunei Berezeni, 
persoană de contact: Popa Vasile- 
s e c r e t a r ,  t e l e f o n : 
0760.259.101/0235.431.326, fax: 
0235.431.122, e-mail: berezenipri-
maria@yahoo.com

l Primăria Comunei Năsturelu, cu 
sediul în comuna Năsturelu, str.
Şoseaua Giurgiului, nr.154, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: muncitor calificat 
(fochist), 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
d e s f ă ş u r a  a s t f e l : 
-Proba scrisă în data de 
15 mai 2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data 
de 15 mai 2018, ora 
13.00; -Proba interviu 
în data de 15 mai 2018, 
ora 14.30. Pentru parti-
ciparea la concurs 
candidaţii trebuie să 
îndeplinească urmă-
toarele condiţii: a)
nivelul studiilor: minim 
şcoală profesională; b)
perfecţionări speciali-
zări (legate de natura 
postulu i ) :  fochis t 

centrale termice; c)vechime: 9 ani. 
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 Năsturelu, 
judeţul Teleorman. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Năsturelu, persoană de 
contact: Fudulu Marian, telefon: 
0765.335.935, fax: 0247.368.011, 
e-mail: primarianasturelu@yahoo.
com.

l Anunț. Direcția Generală de 
Asistență Socială şi Protecția Copi-
lului Buzău, în temeiul H.G. nr. 
286/23.03.2011 Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi (funcție contractuală): 
1  post temporar vacant  (perioadă 
determinată) de: Educator M Prin-
cipal la Complexul de Servicii 
Comunitare Râmnicu Sărat-Cen-
trul rezidențial "Orhideea" din 
cadrul D.G.A.S.P.C.Buzau  astfel: 
data limită depunere dosare, în 
data de 27.04.2018; selecție dosare, 
în data de 02.05.2018, ora 10.00; 
proba scrisă, în data de 09.05.2018, 
ora 10.00; interviu, în data de 
14.05.2018, ora 10.00; Condiții: 
studii medii absolvite cu Diplomă 
de Bacalaureat sau echivalentă; 
vechime în muncă– minim 4 ani. 
Persoană de contact: Cristea 
Iuliana -tel.0238/711051. Dosarele 
vor fi depuse până la data de  
27.04.2018, ora 16.30. Toate probele 
se desfăşoară la sediul instituției din  
mun.Buzău, strada Bistriței nr.41,  
jud.Buzau.

l Primăria Municipiului Oltenița 
organizează concurs de recrutare în 
vederea ocupării unei funcții 
publice de execuție vacante: -un 
post ”referent grad profesional 
superior” în cadrul Serviciului 
Urmărire, Încasare –Direcția Impo-
zite şi taxe locale. Condiții de parti-
cipare la concurs: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; 

-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. Concursul constă 
în proba scrisă (23.V.2018 -ora 
10,00) şi interviu (se va susține în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise), 
la sediul Primăriei municipiului 
Oltenița. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data 
de 09.V.2018 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul Repu-
blicii nr.40. Condițiile de participare 
la concurs, bibliografia şi actele 
necesare pentru dosarul de înscriere 
se afişează la sediul Primăriei Olte-
nița şi publicate pe site-ul acesteia. 
Relații suplimentare se pot obține 
de la Serviciul Resurse umane -tel. 
0242 515 770, mail secretariat.
primariaoltenita@gmail.com, 
persoană de contact –Postelnicu 
Larisa, Şef serviciu R.u.

l Direcţia Generală de Impozite şi 
Taxe Locale Sector 6 anunţă organi-
zarea concursului de recrutare  
pentru ocuparea funcţiilor  publice 
de execuţie vacante, respectiv: •1 
post inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, în cadrul Biroului 
Prelucrarea Automată a Datelor; •1 
post inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, în cadrul Serviciului 
Economic; •1 post inspector, clasa I, 
grad profesional superior, în cadrul 
Serviciului Inspecție Fiscală. Desfă-
șurarea concursului: •Proba scrisă- 
2 1 . 0 5 . 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, Bucureşti. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la 
data apariției anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, respectiv în intervalul 
20.04.2018– 09.05.2018. Coordonate 
de contact pentru primirea dosa-
relor de concurs: -adresa de cores-
pondență– Str. Drumul Taberei, nr. 
18, Sector 6, Bucureşti; -telefon 
B i r o u l  R e s u r s e  U m a n e  – 
0374.817.720; -e-mail: biroul.resur-
seumane@taxelocale6.ro; -persoană 
de contact: Gheorghe Alina– 
Inspector, Biroul Resurse Umane. 
Selecția dosarelor de concurs are loc 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a 
dosarelor, respectiv în perioada 
10.05.2018– 16.05.2018 şi rezultatul 
acesteia se va afişa la sediul institu-
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ției 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 ulterioare. Dosarul 
de înscriere depus de către candi-
dați la concursul de recrutare, 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 efectu-
area unor specializări și perfecțio-
nări; 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 suplimentară; i) 
cazierul judiciar; j) declarația pe 
propria răspundere sau adeverința 
care să ateste calitatea sau lipsa 
calității de lucrător al Securității 
sau colaborator al acesteia. 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 comisiei de 
concurs. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant– Biroul 
Prelucrarea Automată a Datelor: 
-Studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echi-
valentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-

ției publice de execuție, inspector- 
grad profesional debutant– nu este 
cazul. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent– Serviciul 
Economic: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional asistent– 
minim 1 an. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional superior– Serviciul 
Inspecție Fiscală: -Studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional supe-
rior– minim 9 ani.

l Ministerul Economiei organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 16 mai 2018, ora 10.00 (proba 
scrisă), pentru ocuparea pe durată 
determinată, în vederea pregătirii, 
organizării și exercitării Președinției 
României la Consiliul Uniunii 
Europene, în  perioada 1 ianuarie 
2018– 31 august 2019,  a 14 posturi 
vacante corespunzătoare funcțiilor 
contractuale de execuție din cadrul 
Direcției Afaceri Europene și 
Relații Internaționale, Serviciul 
Afaceri Europene– Comparti-
mentul Pres RO 2019, după cum 
urmează: ·10 posturi contractuale 
de consilier gr. IA, ·2 posturi 
contractuale de consilier gr. I, ·2 
posturi contractuale de consilier gr. 
II. Pentru participarea la concurs și 
ocuparea postului sunt necesare: 
Pentru posturile de consilier gr. IA: 
·studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, ·cunoștinţe de operare 
calculator: Microsoft Office (Word, 
Excel), Internet– nivel mediu, 
·cunoașterea unei limbi străine de 
circulație internațională: engleză– 
scris/ citit/ vorbit– nivel mediu, 
·vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 3 ani. Pentru posturile de 
consilier gr. I: ·studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, ·cunoștinţe 
de operare calculator: Microsoft 
Office (Word, Excel), Internet– 
nivel mediu, ·cunoașterea unei limbi 
străine de circulație internațională: 
engleză– scris/ citit/ vorbit– nivel 
mediu, ·vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 2 ani. Pentru 
posturile de consilier gr. II: ·studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
·cunoștinţe de operare calculator: 
Microsoft Office (Word, Excel), 
Internet– nivel mediu, ·cunoașterea 
unei limbi străine de circulație inter-
națională: engleză– scris/ citit/ 

vorbit– nivel mediu, ·vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 1 
an. Înscrierea candidaților se reali-
zează în perioada 20.04– 07.05.2018 
la sediul Ministerului Economiei 
din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, 
București, etaj 4, camera 412, în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ. Probele 
concursului de recrutare și anume: 
selecția dosarelor, proba scrisă și 
interviul, vor avea loc la sediul 
Ministerului Economiei din Calea 
Victoriei nr. 152, sector 1, București. 
Conform prevederilor art. 24 alin. 
(5) din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, proba interviului 
va avea loc în termen de maximum 
4 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Informaţii suplimen-
tare se obţin de pe site-ul (www.
economie.gov.ro/Secțiunea Carieră), 
la sediul instituției și la nr. de tel. 
021.20.25.318.

l Primăria comunei Podari organi-
zează la sediul din str.Dunării, 
nr.67, com.Podari, județul Dolj, 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcțiilor publice de 
execuție vacante: 1.funcţia publică 
de execuţie inspector, cls.I, grad 
profesional principal, în cadrul 
Compartimentului activităţi agri-
cole; 2.funcţia publică de execuţie 
consilier, cls.I, grad profesional 
superior, în cadrul Compartimen-
tului activităţi agricole. Concursul 
se organizează în două etape: în 
data de 22.05.2018, ora 10.00, 
proba scrisă; -în data de 29.05.2018, 
ora 10.00, proba de interviu. 1.
Condiții generale: conform art.54 
din Legea nr.188/1999 (r²), cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
privind Statutul funcționarilor 
publici.  2.Condiţii  specifice 
postului: a.Pentru funcţia publică 
de execuţie inspector, cls.I, grad 
profesional principal, în cadrul 
Compartimentului activităţi agri-
cole: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, minim 5 ani vechime 
în specialitatea studiilor; b.Pentru 
funcţia publică de execuţie consi-
lier, cls.I, grad profesional superior, 
în cadrul Compartimentului activi-
tăţi agricole: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în dome-
niul știinţelor inginerești agricole, 
minim 9 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 20 zile 
de la data publicării anunțului in 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Podari, din str.Dunării, 
nr.67, comuna Podari, județul Dolj. 
Informații suplimentare aferente 
concursului si bibliografia se 
afișează la sediul instituției, pe 
site-ul www.podari.ro,  sau se pot 
o b ț i n e  l a  t e l e f o n : 
0251.339.155-secretariatul comisiei 
de concurs.

l Primăria orașului Tășnad, 
județul Satu Mare, Str.Lăcrămioa-
relor, Nr.35, anunță concurs pentru 
ocuparea postului de execuție 
contractual vacant de asistent 
medical generalist- în rețeaua cabi-
netului medical școlar. Post Asistent 
medical generalist s- debutant în 
cadrul Cabinetului medical școlar 
(pentru  căminul de zi). Condiții 
specifice în vederea participării la 
concurs: 1. Diplomă de licență în 
specialitatea de Asistent medical 
medicină generală; 2.Certificat de 
membru privind exercitarea profe-
siei de Asistent medical; 3.Nu nece-
sită vechime. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă- 
15.05.2018, ora 12.00, la Primaria 
oraș Tășnad; Proba Interviul- va fi 
anunțată ulterior. Dosarele de 
înscriere la examen se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
Orașului Tășnad, judeţul Satu Mare 
începand cu data de 20.04.2018 
până inclusiv 04.05.2018, ora 15.00. 
Dosarul de Înscriere la examen 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011. Condițiile de 
participare la concurs, bibliografia, 
conținutul dosarului profesional de 
înscriere la concurs și data limită de 
depunere a dosarelor de înscriere se 
afișează și la sediul instituției, Str.
Lăcrămioarelor, Nr.35- la biroul 
relații cu publicul. Relații suplimen-
tare se pot obține la numărul de 
telefon 0261.825.860 sau pe www.
primariatasnad.ro

l Spitalul CETTT Sfântul Stelian 
București, cu sediul în str.Cristian 
Pascal, nr.25-27, sector 6, București, 
anunță concursul pentru ocuparea 
funcției vacante de director 
medical. Criterii specifice: 1).Sunt 
absolvenți de învățământ univer-
sitar de lungă durată, cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
medicină, specializarea medicină; 
2).Sunt confirmați cel puțin medic 
specialist; 3).Au minim 5 ani în 
specializarea respectivă. Concursul/
examenul se va desfășura la sediul 
unității începând cu data de 
16.05.2018, ora 10.00. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor de 

concurs este 07.05.2018, ora 12.00. 
Relații suplimentare la Comparti-
mentul RUNOS, tel.021.314.44.75 și 
pe pagina de internet a instituției: 
http//www.cetttsfantulstelian.ro

l Primăria Comunei Peciu Nou, cu 
sediul în localitatea Peciu Nou, 
nr.189, județul Timiș, în temeiul HG 
611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante, 
de execuţie, inspector, clasa I, grad 
profesional superior, în cadrul 
compartimentului Buget finanţe, 
post cu normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, în Aparatul de 
specialitate al Primarului comunei 
Peciu Nou. Concursul se desfășoară 
la sediul Primăriei Comunei Peciu 
Nou, în Peciu Nou, la nr.189 județul 
Timiș, astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.05.2018, ora 10.00; -Interviul 
în data de 23.05.2018, ora 10.00. 
Condiţii specifice: -studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul știinţelor economice; 
-vechime: 9 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până în data de 09.05.2018, 
la sediul instituției, în localitatea 
Peciu Nou, nr.189, județul Timiș. 
Detalii privind condiţiile specifice și 
bibliografia de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială: www.
primariapeciunou.ro. Relaţii supli-
mentare la sediul instituției, 
persoană de contact: Rotaru Elena, 
telefon: 0256.414.500.

l Anunţ concurs/examen extern cu 
personal din afara regiei în vederea 
ocupării a 3 (trei) posturi de inginer 
diplomat PNA/CNS stagiar* la 
Secţia PNA/CNS din cadrul Direc-
ţiei Regionale București. RA 
ROMATSA „Adminis t ra ţ ia 
Română a Serviciilor de Trafic 
Aerian” -Direcţia Regională Bucu-
rești, având ca obiect de activitate 
furnizarea de servicii de navigaţie 
aeriană operatorilor aerieni care 
operează în spaţiu aerian al Româ-
niei anunţă, în baza aprobării Direc-
torului General nr.7133/03.04.2018, 
organizarea unui concurs/examen 
extern, cu personal din afara regiei, 
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la Secţia PNA/CNS din cadrul 
Direcţiei Regionale Bucureşti, în 
perioada 08.05.2018-09.05.2018, 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: a.1 (un) post de 
Inginer diplomat PNA/CNS 
stagiar* la Secţia PNA/CNS 
-Atelier PNA/CNS -COM în cadrul 
Obiectivului COM/VOICE; b.2 
(două) posturi de Inginer diplomat 
PNA/CNS stagiar* la Secţia PNA/
CNS -Atelier PNA/CNS -COM în 
cadrul Obiectivului COM/DATA. 
Condiţii pentru înscrierea la 
concursul/examenul extern: -Studii 
superioare tehnice cu diplomă/
licenţă de inginer într-una din 
următoarele specializări: Electro-
nică şi Telecomunicaţii, Automa-
tică, Aeronave, Informatică, Ştiinţa 
Computerelor. Alte cerințe specifice 
postului: -Cunoaşterea limbii 
engleze, inclusiv a terminologiei 
tehnice. Capacitate de analiză şi 
sinteză, abilităţi de comunicare, 
spirit de echipă şi disponibilitatea 
de a lucra în ture (zi/noapte, pe 
perioada sărbătorilor legale, dispo-
nibilitate pentru deplasări la lucrări 
de intervenţii etc.). Tematica: a)
Pentru Ob.PNA/CNS COM/
VOICE, At.PNA/CNS COM: a.
Radiotehnica: -Noţiuni de propa-
garea undelor electromagnetice 
-polarizare, difracţie; -Receptoare şi 
emiţătoare de radiocomunicaţii 
-scheme bloc, parametri, aparate şi 
metode de măsurat parametrii, 
intermodulaţii, comportarea radio-
receptoarelor la semnale puternice; 
-Linii de transmisie -tipuri,  para-
metri; -Antene pentru bandă VHF 
-tipuri, parametri, circuite de adap-
tare şi simetrizare, aparate şi 
metode de măsurare a parame-
trilor; b.Networking: -Echipamente 
active de reţea -tipuri, caracteristici; 
-Topologii fizice şi logice ale reţe-
lelor -clasificare, definiţii; -Modelul 
OSI; -Stivă protocoale TCP/IP; 
-Clase de adresare IP; c. Comuni-
caţii voce analogice şi digitale 
-tehnici de multiplexare, conversie 
analog/digitală, VoIP, ISDN; d. 
Sistem de operare Linux -nivel 
mediu; b)pentru Ob.PNA/CNS 
COM/DATA, At.PNA/CNS COM: 
a.Limbaje Scripting -Linux shell; 
b.Baze de date SQL; c.Sisteme de 
operare (Linux, Windows) şi 
hardware calculatoare/servere; 

d.Operare şi configurare platforme 
de virtualizare Vmware; e.Reţele 
LAN: Arhitectură, protocoale de 
comunicaţie IP, Ethernet, imple-
mentări specifice CISCO; f.Reţele 
WAN: Arhitectură, protocoale de 
comunicaţii (HDLC, FRAME 
RELAY, PPP), protocoale de rutare; 
g.Circuite electronice analogice şi 
digitale; h.Cunoştinţe în domeniul 
comunicaţiilor radio -tipuri de 
modulaţii analogice -MA, MF- şi 
digitale- PSK; i.Cunoştinţe în 
domeniul comunicaţiilor via satelit: 
-Staţii VSAT- configuraţie, aplicaţii; 
-Tipuri de reţea; -Metode de acces; 
j.Tehnici de multiplexare în frec-
venţă şi timp. Bibliografie orienta-
tivă: a)pentru Ob.PNA/CNS COM/
VOICE, At.PNA/CNS COM: a.
Ed.Nicolau, Gh.Rulea, S. Sofronie, 
Manualul inginerului electronist, 
vol.1-3; b.Ed.Nicolau, Manualul 
inginerului electronist -Măsurări 
electronice; c.Adelaida Mateescu, 
Semnale circuite şi sisteme; d.Ed.
Nicolau, Antene şi propagare; e.Gi-
lbert Held, Comunicaţii de date 
-Ed.1998; f.Cameron Newham 
-Learning the bash Shell; g. Andrew 
S.Tanenbaum -Computer Networks 
(5th Edition); b)pentru Ob. PNA/
CNS COM/DATA, At. PNA/CNS 
COM: a.Andrew S.Tanenbaum 
-Modern Operating Systems (4th 
Edition); b. Andrew S. Tanenbaum 
-Structured Computer Organiza-
tion (6th Edition); c.John Everet 
1996 -VSATs; d.Cameron Newham 
-Learning the bash Shell; e.Christo-
pher Negus -Red Hat Linux Bible: 
Fedora and Enterprise Edition; f. 
Sander van Vugt -Red Hat Linux 6 
Administration; g.Michael Kerrisk 
-The Linux Programming Inter-
face; h.Microsoft Developer 
Network (MSDN); i.UPB Fac.
Electronică, Telecomunicaţii şi 
Tehnologia informaţiei -Cursuri de 
comunicaţii voce şi date începând 
cu 2008; j.Tatiana Rădulescu 2004, 
Reţele de telecomunicaţii; k.Andrea 
Mauro,• Paolo Valsecchi, Karel 
Nova, 2017 -Mastering VMware 
vSphere 6.5: Leverage the power of 
vSphere for effective virtualization, 
administration, management and 
monitoring of data centers Paper-
back; l.Wendell Odom, David 
Hucaby,• Kevin Wallace -CCNP 
Cisco Press 2010 -Routing and 

Switching Official Certification 
Library; m.Adelaida Mateescu, 
Neculai Dumitriu, Lucian Stanciu, 
2001 -Semnale şi sisteme -Aplicaţii 
în filtrarea semnalelor. Locul şi data 
desfăşurării concursului/exame-
nului extern: Concursul/examenul 
extern se va desfăşura la sediul RA 
ROMATSA -Direcţia Regională 
Bucureşti, din Bd.Ion Ionescu de la 
Brad, nr.10, Bucureşti, în intervalul 
08.05.2018-09.05.2018, începând cu 
ora 09.00. Concursul/examenul 
extern se va desfăşura în două 
sesiuni: -una teoretică (scrisă, 
inclusiv test limba engleză, elimina-
torie, nota minimă de trecere 7.00); 
-una practică (nota minimă de 
trecere 7.00). Sesiunea teoretică va 
consta dintr-o probă scrisă, ce va 
cuprinde subiecte din cadrul tema-
ticii propuse. Pentru sesiunea teore-
tică se alocă trei ore şi jumătate: trei 
ore pentru proba de specialitate 
scrisă şi jumătate de oră pentru 
testul la limba engleză. Rezultatul 
testului la limba engleză este doar 
eliminatoriu (minim nota 7.00), cu 
menţiunea că nota obţinută nu se ia 
în calcul pentru stabilirea notei de 
la sesiunea teoretică. În cadrul sesi-
unii practice, concurenţii vor trebui 
să rezolve o problemă practică 
indicată de organizatorii concur-
sului pe echipamente puse la dispo-
ziţie de aceştia. Nota finală se va 
calcula ca medie aritmetică a 
notelor obţinute la sesiunea teore-
tică şi sesiunea practică. Ordinea 
finală va fi cea rezultată în urma 
rezolvării eventualelor contestaţii. 
Candidaţii selecţionaţi, în ordinea 
descrescătoare a mediilor generale, 
vor fi declaraţi admişi numai după 
ce vizita medicală pe care o vor 
efectua pe cont propriu, în cadrul 
Institutului Naţional de Medicină 
Aeronautică şi Spaţială Bucureşti 
(INMAS), din str.Mircea Vulcă-
nescu, nr.88, sector 1, Bucureşti, le 
va oferi certificarea medicală nece-
sară obţinerii licenţei pentru 
personal PNA-Tc. În vederea 
înscrierii la concurs /examen extern, 
candidaţii vor depune un dosar 
cuprinzând următoarele docu-
mente: 1.cerere de înscriere la 
concurs/examen; 2.curriculum 
vitae; 3.copie a cărţii de identitate; 
4.copii după documente care să 
ateste studiile şi pregătirea profesi-
onală (licenţă, atestate şi diplome 
de absolvire cursuri pregătire etc.); 
5.cazier judiciar; 6.certificat 
medical (apt muncă -de la medicul 
de familie); 7. carnet de muncă 
(după caz); 8.livret militar (după 
caz); 9.declaraţie scrisă, din care să 
reiasă că la momentul angajării nu 
va solicita locuinţă. La înscriere se 
vor prezenta documentele originale 
în vederea atestării pentru confor-
mitatea copiilor ce rămân la 
dosarul de înscriere la concurs/
examen. Dosarul pentru înscrierea 
la concurs/examen se va depune la 
s e d i u l  R A  R O M A T S A 
-D.R.Bucureşti, din str.Ion Ionescu 
de la Brad, nr.10, Sect.1, Bucureşti, 
Secretariat, camera 205, etaj 2, 
până cel  târziu la data de 
04.05.2018, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de luni până 

joi, între orele 09.00-16.00, şi vineri, 
între  ore le  09 .00-13 .00 ,  la 
tel.021.208.33.17- Secţia PNA/CNS 
şi 021.208.33.78 -Serviciul Resurse 
Umane. Rezultatele concursului se 
vor afişa la sediul unităţii în max.2 
zile de la data încheierii susţinerii 
concursului /examenului. Candi-
dații vor fi anunțați despre rezulta-
tele obținute la examinare, telefonic 
şi pe e-mail, de către secretarul 
comisiei de examinare. Contesta-
ţiile se pot depune la secretariatul 
Direcţiei Regionale Bucureşti, în cel 
mult 2 zile lucrătoare de la data 
anunţării, afişării rezultatelor 
concursului /exmenului. Rezultatele 
analizei contestaţiilor se vor afişa în 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data expirării terme-
nului de depunere a contestaţiilor. 
*Se consideră stagiatură perioada 
de 6-8 luni, în care are loc un proces 
de pregătire, care se încheie după 
dobândirea licenţei PNA/CNS, ca 
urmare a examinării AACR. Notă: 
-ROMATSA RA -Direcţia Regio-
nală Bucureşti nu asigură decon-
tarea cheltuielilor ocazionate de 
vizita medicală la INMAS; 
-ROMATSA RA -Direcţia Regio-
nală Bucureşti nu asigură locuinţă.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând imobil în Piteşti, 573 mp, 
pretabil construcţie bloc. Tel. 
0722720712.

CITAȚII  
l Se citează numitul Costache 
Ştefan Roger, cu ultimul domiciliu 
în com. Lunca Corbului, sat Catane 
Nr. 37, jud. Argeş, la Judecătoria 
Piteşti, termen 3 mai 2018, ora 
12.30, complet C4-2 civil, sala 1, 
dosar nr. 16952/280/2017, având ca 
obiect divorţ cu copii + stabilire 
domiciliu minor + pensie întreţi-
nere + exercitarea autorităţii părin-
teşti, în proces cu Costache Corina 
Andreea.

l Iobi Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Braşov, str. Regina 
Maria nr. 18 (actuala str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 16), este chemat sa se 
prezinte la Judecătoria Braşov, 
B-dul 15 Noiembrie nr. 45, în data 
de 10.05.2018, ora 9.00, sala J1, în 
calitate de pârât, în dosarul civil nr. 
16873/197/2012, în contradictoriu 
cu Anton Maria, pentru fond partaj 
judiciar. 

l Numitul Cristea Flavius Nicolae 
este chemat la data de 31.05.2018, 
ora 09.00, în calitate de pârât, dosar 
nr. 32521/215/2017, pendinte la 
Judecătoria Craiova, complet CMF 
6, în proces cu reclamanta Bosa 
Anica Georgiana, având ca obiect 
exercitarea autorității părinteşti 
exclusive de către mama privind 
minora Cristea Alexia Elena. 

l Judecătoria Timişoara. Dosar 
nr.33145/325/2017. Destinatar: 
Maghiar Giorgiana. Obiectul dosa-
rului: pretenții. Citaţie. Sunteţi 
chemat în această instanţă, cam.
Sala 324, complet c9c, în data de 15 

mai 2018, ora 09.00, în calitate de 
pârât, în proces cu Comuna Peciu 
Nou şi Consiliul Local Peciu Nou, 
ambele cu sediul în Peciu Nou, str.
Principală, nr.189, jud.Timiş, în 
calitate de reclamant.

l Domsa Ana este citata la Judeca-
toria Turda la data de 04.06.2018, 
in dosar nr.6607/328/2017 in calitate 
de parata in proces cu Gherman 
Grigore.

l Ionescu Daniela, cu domiciliul în 
comuna Horia, județul Tulcea este 
citată ca pârâtă pentru 17 mai 2018 
î n  D o s a r u l  d e  p a r t a j  n r. 
5607/327/2017 al Judecătoriei 
Tulcea,  în proces cu Rogojină 
George.

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin procedura 
s implif icata in dosarul  nr. 
7594/105/2017, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r . 
315/12.04.2018 privind pe SC 
Ironesc Stil SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 28.05.2018, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
28.06.2018, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 27.07.2018.
 
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale a fali-
m e n t u l u i  i n  d o s a r u l  n r. 
6976/105/2013 al Tribunalului 
Prahova  pr in  sent in ta  nr. 
313/12.04.2018 privind pe SC 
Sunset Serv SRL, cu urmatoarele 
termene: depunerea cererilor 
privind creanţele născute în cursul 
procedurii: 28.05.2018, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 
28.06.2018, soluţionarea contestaţi-
ilor la creanţele născute în cursul 
procedurii si pentru întocmirea 
tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor este 27.07.2018.

l Bulzan Marcel Adrian titular al 
planului/programului PUZ zonă 
industrială nepoluanta, depozitare 
si servicii în comuna Livada (extras 
CF 302193) aduce la cunoştinţa 
publicului că decizia etapei de înca-
drare conform H.G. nr. 1076/2004, 
este acea de adoptare a planului 
fără aviz de mediu. Propunerile de 
reconsiderare ale deciziei se vor 
transmite în scris, în termen de 10 
zile calendaristice de la publicarea 
anunţului, la sediul APM Arad, str. 
Splaiul Mureşului F.N – telefon 
0257280996 fax 0257284767.

l Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA, str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce inten-
tioneza sa solicite de la Adminis-
t r a t i a  B a z i n a l a  d e  A p a 
Buzau-Ialomita, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “Lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 628 Bis 
Oprisenesti” propus a fi amplasat 
in localitatea Ianca, extravilan, 
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Judetul Braila. Aceasta investitie 
este noua. Ca rezultat al procesului 
de productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de Gospodarire 
a Apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa mentionata. 
Persoanele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.
 
l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC My Lady 
SRL, CIF: 12109568, J25/202/1999, 
dosar nr. 910/101 anul 2018 -Tribu-
nalul Mehedinţi. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 
30.05.2018; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
prel iminar al  creanţelor la 
13.06.2018; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este 
de 7 zile de la publicarea în Bule-
tinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar şi pentru 
afişarea tabelului definitiv al crean-
ţelor la 04.07.2018. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis

l Această informare este efectuată 
de Schitul “Sfântul Dimitrie-Izvo-
ratorul De Mir”, cu sediul în Sat 
Nicolinti, com.Ciuchici, județul 
Caraş-Severin, 327082, Cod fiscal: 
RO16241560, ce intenţionează să 
solicite de la Abab Banat aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfă-
şurarea activităţilor de alimentare 
cu apa în cadrul investiției: 
“Alimentare cu Apă Potabilă din 
Foraj F1 pentru “Schitul Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul 
De Mir”, Loc Nicolinti, Jud.
Caraş-Severin”. Persoanele care 
doresc sa transmită observaţii, 
sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului la sediul social 
menționat mai sus.

l Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală 
de Apă Banat anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Amenajare râu 
Bega şi afluenţi pe sector Curtea 
-Valea lui Liman”, propus a fi 
amplasat în comunele Curtea, 
Tomeşti şi Pietroasa, extravilan, 
judeţul Timiş. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Timiş, localitatea Timi-
şoara, b-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, şi la sediul: Adminis-
traţia Naţională „Apele Române” 
-Administraţia Bazinală de Apă 
Banat, localitatea Timişoara, b-dul 
Mihai Viteazu, nr.32, jud.Timiş, în 
zilele luni-joi, între orele 8.00-16.00, 

vineri, între orele 8.00-13.00. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Timiş.

l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Vă aducem la cunoş-
tinţă că s-a finalizat executarea 
lucrării sistematice de cadastru 
pentru sectoarele cadastrale nr.12, 
17 din Unitatea Administrativ Teri-
torială Săuleşti, iar după parcur-
gerea etapelor de afişare publică a 
documentelor tehnice ale cadas-
trului, de primire şi soluţionare a 
cererilor de rectificare, de actuali-
zare a documentelor tehnice ale 
cadastrului şi recepţiei documen-
telor tehnice ale cadastrului -copie 
finală, se va realiza deschiderea 
cărţilor funciare şi transmiterea 
autorităţii administraţiei publice 
locale, în vederea comunicării 
persoanelor interesate, potrivit 
evidenţei de carte funciară a extra-
selor de carte funciară pentru 
informare. În acest sens, Primăria 
Comunei Săuleşti anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale de mai sus, începând cu data 
de 27 aprilie 2018, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Săuleşti, din judeţul Gorj. 
De asemenea, pe site-ul Primăriei 
Comunei Săuleşti accesând portalul 
instituţiei: http://www.primariasau-
lesti.ro şi pe pagina de internet a 
ANCPI: http://www.ancpi.ro/
pnccf_docs/?dir=Gorj/SAULESTI/
Contract_4811_11.08.2017, puteţi 
vizualiza documentaţia cadastrală 
a sectorului cadastral şi imobilul 
proprietatea dumneavoastră care se 
identifică cu ID. Documentele 
tehnice afişate sunt următoarele: 
-registrul cadastral al imobilelor; 
-opisul alfabetic al titularilor drep-
turilor reale de proprietate, al pose-
sorilor şi al altor deţinători; 
-planurile cadastrale. Conform 
prevederilor art.14 din Legea cadas-
trului şi publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cererile de 
rectificare a documentelor tehnice 
ale cadastrului se formulează în 
termen de 60 de zile de la data 
afişării şi sunt însoţite de docu-
mente doveditoare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. 

l SC Allcomet Metal SRL, CUI 
38515527, Com. Vidra, Sat Sinteşti, 
str. Troiţei nr.4, jud. Ilfov, titular al 
activităţii  Comerţ cu ridicata al deşe-
urilor  şi resturilor, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului 
al activităţii pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov, str. Lacul Morii nr.1, 
sector 6,  Bucureşti ,  tel /fax 
3401521/0746248440 în zilele de luni 
-joi între orele 9- 13. Propuneri sau 
contestaţii se pot depune la sediul 
APM Ilfov în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ. 

SOMAȚII  
l Somatie emisa la data de 16 
aprilie 2018 de Judecatoria Rm.Va-
lcea, in dosarul nr.12422/288/2017, 
in temeiul articolului 1052 aliniatul 
2 Cod de procedura civila si in baza 
dispozitiilor cuprinse in incheierea 
din data de 16 aprilie 2018. 
Aducem la cunostinta ca, prin acti-
unea civila formulata de recla-
mantul Marin Luceafar,  cu 
domiciliul procesual ales la Cabinet 
Avocat Ruxanda Mihaela Melania 
din Rm.Valcea, str.Calea lui Traian, 
nr.134, et.1, cam.6, Jud. Valcea, se 
invoca dobandirea proprietatii prin 
uzucapiune asupra terenului 
curti-constructii, situat in intravi-
lanul Municipiului Rm.Valcea, str.
Somes, nr.41, Jud.Valcea, in supra-
fata totala de 525 mp, cu vecinii: 
N-Capraru Ileana, S-Strada Somes, 
E-rest proprietatea mea, V- Buga 
Constantin si Buga Ionela, precum 
si a casei construite pe terenul 
descris mai sus,  in suprafata de 241 
mp. edificata din caranida, acope-
rita cu tigla, 3 camere, un living, o 
bucatarie, baie, hol. Va comunicam 
ca, potrivit articolului 1052 aliniatul 
2, litera e din Codul de procedura 
civila, toti cei interesati au dreptul 
sa faca opozitie, iar, in caz contrar, 
in termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urma publicatii, se va trece 
la judecarea cererii. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Debitorul Stații Spălare Vagoane 
Cisternă CFR SSVAC SA societate 
în insolvență, cu sediul în Munici-
piul Ploieşti, Str. Ghighiului, Nr. 51, 
Județul Prahova, înregistrată la 
O.R.C. sub nr. J29/259/1999, având 
CUI 11679382, prin administrator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL şi administrator special 
Dobre Marian, în conformitate cu 
Legea 31/1990 privind societățile, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Actul 
constitutiv al societății, convoacă 
Adunarea Generală a Acționarilor 
în data de 17.05.2018, ora 12.00, la 
sediul  societăț i i  debitoare . 
Adunarea Generală a Acționarilor 
societății Stații Spălare Vagoane 
Cisternă CFR SSVAC SA, va avea 
următoarea ordine de zi: 1.Apro-
bare Bilanț Contabil, Contul de 
Profit şi Pierderi şi Anexele la 
Bilanțul Contabil încheiat la 
31.12.2017; 2.Stabilirea persoanei 
împuternicite să efectueze formali-
tățile legale privind publicarea şi 
înregistrarea hotărârilor Adunării 
Generale a Acționarilor şi să 
semneze toate actele şi documentele 
necesare pentru aducerea la înde-
plinire a hotărârilor adoptate. În 
cazul în care la data menționată 
mai sus, ca fiind data primei convo-
cări nu se întrunesc condițiile de 
validitate prevăzute de Legea 
31/1990 legea societăților sau /şi de 
Actul Constitutiv al societății, 
Adunarea Generală a Acționarilor 
este convocată pentru data de 
18.05.2018, ora 12:00 la sediul socie-
tății şi cu aceeaşi ordine de zi. 

Informații suplimentare se pot 
obține la sediul societății şi la 
numărul de telefon: 0723.216.493. 

l Societatea Eurosantis Com 
Imvest S.A.,Constanţa, B-dul 
M a m a i a  n r.  1 6 0 ,  S u b s o l . 
J13/1893/2013, CUI 32155844. 
Convocare. Subsemnatul, Faina 
Gagos Dumitru, în calitate de 
administrator unic al societăţii 
Eurosantis Com Imvest S.A., 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a acţionarilor Societăţii Euro-
sant i s  Com Imves t  -  S .A . 
(“Societatea”), persoană juridică 
română, cu sediul în Constanţa, 
B-dul Mamaia nr. 160, Subsol, 
judeţul Constanţa, înregistrată la 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Constanţa sub nr. J13/1893/2013, 
având CUI 32155844, în data de 
21.05.2018, ora 12,00, la sediul 
societăţii din Constanţa, b-dul 
Mamaia nr. 160, Subsol, judeţul 
Constanţa, cu următoarea ordine 
de zi: 1.Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Administratorului pe 
anul 2017; 2.Prezentarea Rapor-
tului Comisiei de Cenzori privind 
situaţia financiară anuală la 
31.12.2017; 3.Discutarea şi apro-
barea situaţiei financiare anuale pe 
anul 2017; 4.Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru 
anul 2017; 5.Prezentarea, discu-
tarea şi aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 
2018; 6.Revocarea mandatului de 
administrator al d-nului Faina 
Gagos Dumitru începând cu data 
de 21.05.2018 şi numirea unui nou 
administrator în persoana d-nului 
Marcu Mihail Constantin, posesor 
al CI seria KZ nr. 171756, CNP 
1640202221183; 7.Diverse. În cazul 
în care la data şi la ora precizate se 
constată că nu sunt îndeplinite 
condiţiile necesare pentru desfăşu-
rarea Adunării Generale Ordinare, 
se convoacă o nouă Adunare Gene-
rală Ordinară, cu aceeaşi ordine de 
zi şi în acelaşi loc, în data de 
22.05.2018, ora 12,00. La Adunarea 
Generală Ordinară vor participa 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la data de 
01.05.2018, stabilită ca dată de 
referinţă. Acţionarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari 
împuterniciţi cu procura specială, 
ce se va depune la sediul societăţii 
până la data de 18.05.2018. Admi-
nistrator Unic, Faina Gagos 
Dumitru.

l Convocare: În temeiul prevede-
rilor articolului 117 din Legea soci-
etăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al Societăţii ENGIE 
Romania S.A., societate cu sediul 
social în Bucureşti, bd. Mărăşeşti, 
nr. 4-6, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J40/5447/2000, Cod Unic de 
Înregistrare 13093222 („Societatea” 
sau „ENGIE”), domnul Eric 
Joseph Stab, convoacă în data de 
24.05.2018, ora 15.00 la sediul social 
al Societăţii, Adunarea Generală 

O r d i n a r ă  a  A c ţ i o n a r i l o r 
(„A.G.O.A.”). Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor este urmatoarea:  1. Apro-
barea Situaţii lor financiare 
individuale aferente anului 2017, 
ale ENGIE Romania şi descărcarea 
de gestiune a administratorilor pe 
baza următoarelor documente: 
•Raportul Administratorilor; 
•Raportul Auditorului Financiar. 2. 
Aprobarea Situaţiilor financiare 
consolidate aferente anului 2017, 
ale ENGIE Romania pe baza 
u r m ă t o a r e l o r  d o c u m e n t e : 
•Raportul Administratorilor; 
•Raportul Auditorului Financiar. 3. 
Aprobarea distribuției de dividende 
pentru anul financiar 2017 într-o 
cotă de 50% din profitul net distri-
buibil realizat de Societate în anul 
2017. 4. Aprobarea Bugetului 
ENGIE Romania pentru anul 2018. 
5. Aprobarea actelor adiţionale sau 
a contractelor intragrup aferente 
anului 2018, respectiv: 5.1 Actul 
adiţional la Contractul de prestări 
servicii suport încheiat între 
ENGIE Romania S.A. şi Distrigaz 
Sud Retele S.R.L. 5.2 Actul adiţi-
onal la Contractul de prestări 
servicii suport, încheiat între 
ENGIE Romania S.A. şi ENGIE 
Servicii SRL. 5.3 Actul adiţional la 
Contractul de prestări servicii 
suport, încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Braila Winds 
S.R.L. 5.4 Actul adiţional la 
Contractul de prestări servicii 
suport încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Alizeu Eolian S.A. 
5.5 Actul adiţional la Contractul de 
prestări servicii suport încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
Depomures S.A.  5.6 Actul adiţi-
onal la Contractul de prestări 
servicii suport, încheiat între 
ENGIE Romania S.A. şi ENGIE 
Dezvoltare & Consultanta S.R.L. 
5.7 Actul adiţional la Contractul de 
prestări servicii suport, încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
ENGIE Building Solutions S.R.L. 
5.8 Actul adiţional la Contractul de 
prestări servicii calitate mediu, 
încheiat între ENGIE Romania 
S.A. şi Distrigaz Sud Retele S.R.L. 
5.9 Actul adiţional la Contractul de 
închiriere a activelor aferente acti-
vităţii de distribuţie a gazelor natu-
rale încheiat între ENGIE Romania 
S.A. şi Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 
5.10. Actul adiţional la contractul 
de vânzare cumpărare gaze natu-
rale pentru consum tehnologic 
încheiat între ENGIE Romania 
S.A. şi Distrigaz Sud Retele S.R.L. 
5.11 Actul adiţional  la Contractul 
de prestări servicii tehnice încheiat 
între ENGIE Romania S.A. şi 
ENGIE Servicii S.R.L.  5.12 Actul 
adiţional la Contractul de prestări 
servicii tehnice (proiectare înlocuire 
conducte)  încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Tractebel Enginee-
ring S.R.L.  5.13. Contractul cadru 
de distributie gaze naturale între 
ENGIE Romania S.A. şi Distrigaz 
Sud Rețele S.R.L. 5.14. Contractul 
cadru de servicii de curăţenie şi 
mentenanţă (Facility Management) 
între ENGIE Romania S.A  şi 



Vwww.jurnalul.ro

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

Vineri, 20 aprilie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

ENGIE Servicii S.R.L. 6. Apro-
barea mandatării Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie (i) să 
semneze hotărârile adoptate de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor şi să îndeplinescă 
formalităţile necesare pentru înre-
gistrarea acestora, (ii) să semneze 
actele adiţionale şi contractele 
menţionate la punctul 5, (iii) să 
delege toate sau o parte din compe-
tenţele acordate mai sus altei/altor 
persoane pentru a îndeplini acest 
mandat. Documentele şi materia-
lele aferente subiectelor incluse pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, pot fi 
consultate de acţionarii interesaţi, 
la sediul societatii, în zilele lucră-
toare, între orele 9:00–15:00. La 
A.G.O.A. sunt îndreptăţiți sa parti-
cipe şi îşi pot exercita dreptul de vot 
numai acţionarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor Societății la 
data A.G.O.A., fie prin reprezen-
tanții legali, fie prin reprezentant, 
pe bază de procură specială. 
Accesul acţionarilor îndreptățiţi să 
participe la A.G.O.A va fi permis în 
cazul persoanelor fizice care repre-
zintă acționari persoane juridice, pe 
bază de procură specială, depusă în 
conformitate cu prevederile legale 
aplicabile. Procurile speciale înso-
ţite de actele de identificare ale 
acționarilor pot fi transmise şi prin 
e-mail cu semnătura electronică 
extinsă încorporată conform Legii 
nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică, la adresa: „traian.
capota@ro.engie.com’’ menţionând 
la subiect „pentru AGOA din data 
de 24.05.2018”, cu condiţia ca 
exemplarul original să fie depus/ 
expediat astfel încât să fie înregis-
trat la Societate cu cel puţin 48 de 
ore înainte de data şi ora AGOA. 
Unul sau mai mulţi acționari repre-
zentând individual sau împreună 
cel puțin 5% din capitalul social al 
Societății au dreptul, în condițiile 
legii, să introducă noi puncte pe 
ordinea de zi. Termenul limită până 
la care acţionarii îşi pot exercita 
drepturile menționate mai sus este 
de maxim 15 zile de la data publi-
cării convocatorului în Monitorul 
Oficial al României.  Orice acţionar 
interesat are dreptul să adreseze 
întrebări referitoare la punctele de 
pe ordinea de zi şi activitatea Socie-
tății. Societatea va putea formula 
un răspuns general pentru întrebă-
rile cu acelaşi conținut. Răspunsul 
la întrebările acționarilor va fi dat 
în cadrul şedinței. Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie Eric 
Joseph Stab.

l Convocare: Administratorul 
Unic al S.C. I.S.C.E. S.A., numit 
prin Hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor din data de 
08.12.2014, În conformitate cu 
prevederile art. 111 al.2, lit. a şi art. 
117 al. 1, 2 şi 3 privind convocarea 
Adunărilor Generale ale Acţiona-
rilor şi validitatea hotărârilor 
Adunărilor Generale ale Acţiona-
rilor din Legea nr. 31/1990 (republi-
cată şi  actualizată) privind 
societăţile comerciale, Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor S.C. Intreprinderea de 
Studii şi Cercetări Energetice S.A. 
în data de 21.05.2018, ora 12.00 la 
adresa Bucureşti, sect. 2, str. Sf. 
Petru Tei nr. 53, corp C1,  cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi 
aprobarea raportului de gestiune al 
societăţii pe anul 2017; 2. Prezen-
tarea şi aprobarea Bilanţului 
Contabil, a Contului de profit şi 
pierdere, inclusiv anexele aferent 
exerciţiului financiar anul 2017; 3. 
Prezentarea şi aprobarea raportului 
Comisiei de Cenzori pentru exerci-
ţiul financiar pe anul 2017; 4. 
Descărcarea de gestiune a Adminis-
tratorului Unic pe anul 2017; 5. 
Prezentarea şi aprobarea proiec-
tului BVC anul 2018, a planului de 
investiţii pentru perioada aprilie 
2018– martie 2019 şi aprobarea 
cheltuielilor indirecte şi a cotei de 
regie pentru anul 2018; 6. Diverse. 
În cazul în care, din diverse motive, 
independent de voinţa acţionarilor, 
Adunarea Generală Ordinară nu 
întruneşte cvorumul necesar pentru 
data de 21.05.2018, aşa cum a fost 
propusă iniţial, se reconvoacă 
pentru data de 22.05.2018, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Admi-
nistrator Unic ing. Radu Andrei 
Ene.

l Convocare: Consiliul de Admi-
nistratie al S.C. Independenta S.A., 
cu sediul în localitatea Indepen-
denţa, Jud. Călăraşi, în conformi-
tate cu prevederile Legii 31/1990 
republicată, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru ziua de 24.05.2018, ora 10.00 
la sediul societăţii pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârşitul zi lei  de 
23.04.2018, considerată data de 
referinţă. Ordinea de zi este urmă-
toarea: •Prezentarea raportului de 
gestiune al administratorilor pentru 
anul 2017, •Prezentarea raportului 
comisiei de cenzori, •Prezentarea, 
discutarea şi aprobarea bilanţului şi 
a contului de profit şi pierdere pe 
anul 2017, •Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru 
exerciţiul financiar 2017, •Prezen-
tarea şi aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a progra-
mului de activitate pe anul 2018. 
•Diverse. Participarea acţionarilor 
se va face personal sau prin repre-
zentant cu procură specială. 
Formularele pentru procuri speciale 
se pot obţine de la sediul societăţii. 
Documente şi materiale informa-
tive cu privire la ordinea de zi, se 
pot consulta la sediul societăţii din 
localitatea Independenţa, judeţul 
Călăraşi, zilnic între orele 8.30-
16.30, începând cu data de 
30.04.2018. Dacă în data de 
24.05.2018 Adunarea Generală 
Ordinară nu îndeplineşte cvorumul 
legal pentru întrunire, se reprogra-
mează pentru ziua de 25.05.2018 
ora 10.00 cu aceeaşi ordine de zi.

l Convocatorul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor SC Rome-
lectro SA: Consiliul de adminis-
traţie al SC Romerlectro SA 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SC Rome-

lectro SA, Nr. R.C. J40/187/1991, 
C.U.I. 1557850, la sediul societăţii 
din Bucureşti, B-dul Lacul Tei 
nr.1-3, etaj 4 sector 2, la data de 22 
mai 2018 ora 11.30, cu reconvocare 
în caz de necesitate în data de 23 
mai 2018 la aceeaşi oră şi în acelaşi 
loc, ordine de zi fiind următoarea: 
1- Ascultarea şi aprobarea Rapor-
tului administratorilor privind 
gestiunea societăţii în anul 2017; 2- 
Ascultarea Raportului de audit  
privind gestiunea societăţii în anul 
2017; 3- Discutarea şi aprobarea 
Situaţiilor financiare anuale şi a 
contului de profit şi pierderi pe 
exerciţiul anului 2017; 4- Aprobarea 
repartizării profitului societăţii şi 
stabilirea dividendului societăţii 
pentru anul 2017; 5- Aprobarea 
realizării programului de investiţii 
pe anul 2017; 6- Stabilirea şi apro-
barea Bugetului de venituri şi chel-
tuieli şi a Programului de activitate 
pe exerciţiul anului 2018; 7- Apro-
barea programului de investiţii pe 
anul 2018; 8- Aprobarea grilei de 
salarii şi organigrama SC ROME-
LECTRO SA pentru anul 2018; 9- 
Stabilirea indemnizaţiei şi a altor 
avantaje acordate de  societate 
membrilor Consiliului de adminis-
traţie; 10- Aprobarea prelungirii 
contractului de audit financiar pe 
încă o perioadă de un an de zile; 
11- Aprobarea împuternicirii Consi-
liului de administraţie pentru a 
decide asupra ipotecării şi gajării a 
unei părţi din patrimoniul societăţii 
pentru obţinerea de credite bancare, 
şi să semneze contractele de ipotecă 
şi de credit la valorile ce vor fi nego-
ciate; 12- Aprobarea împuternicirii 
Consiliului de administraţie pentru 
a decide cu privire la participarea, 
reducerea participării sau retra-
gerea participării SC Romelectro 
SA de la capitalul social al altor 
societăţi comerciale. 13- Aprobarea 
împuterniciţilor societăţii cu drept 
de semnătură pentru a reprezenta 
societatea şi pentru operaţiuni în 
conturile societăţii deschise la insti-
tuţiile bancare şi de credit. Pot 
participa acţionarii cuprinşi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă de 10 mai 2018, personal 
sau prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform dispoziţi-
ilor legale, data  de la care pot fi 
consultate la sediul societăţii docu-
mentele supuse aprobării AGOA în 
timpul orelor de program 9.00-
17.00. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie Viorel Gafita.

l Completare la Convocatorul 
publicat în Monitorul Oficial 
1270/30.04.2018 cu privire la 
ordinea de zi. Consiliul de adminis-
traţie al SC Silvarom SA cu sediul 
în  Bucureşti, Intrarea Rocilor, nr. 
12- 16, sector 6, înregistrată la 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i  s u b 
J40/239/1991, cod fiscal RO 433926, 
prin Preşedintele Consiliului de 
Administrare, ing. Bârle Ştefan, la 
solicitarea a doi acţionari care deţin 
39.597 acţiuni (14,47%) din totalul 
acţiunilor, completează ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din data 30.04.2018, 
conform Art.117 indice 1 din Legea 

31/1990 cu modificările şi completă-
rile ulterioare, cu un punct nou. 8. 
Aprobarea renunţării de către Bârle 
Ştefan la funcţia şi atribuţiile pe 
care le are în calitate de adminis-
trator executiv, Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie, şi Director 
General al SC Silvarom SA, înce-
pând cu data de 30.04.2018 şi apro-
barea renunţării de către Menhardt 
Mircea Marian la funcţia şi atribu-
ţiile pe care le are în calitate de 
administrator neexecutiv al Consi-
liului de Administraţie al SC 
Silvarom SA, începând cu data de 
30.04.2018. 

l Convocare. Administratorul 
Unic al SC Sticerom SA, înregis-
trată la Registrul Comerţului cu 
nr.de ordine J40/53/1991, cod unic 
de înregistrare fiscală RO331608, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la 
sediul său din str. Şelari, nr.9 -11, 
sector 3, Bucureşti în data de 25 
Mai 2018, ora 11 cu următoarea 
ordine de zi. 1. Prezentarea rapor-
tului Administratorului Unic 
privind activitatea  economico 
-financiară desfăşurată în anul 
2017. 2. Prezentarea Raportului 
Auditorului stabilit prin Actul 
Constitutiv -respectiv SC Fea Cost 
SRL, autorizată cu nr.558/2005 de 
Camera Auditorilor Financiari din 
România, privind situaţiile  finan-
ciare ale SC Sticerom SA în anul 
2017. 3. Prezentarea, dezbaterea 
bilanţului contabil şi a contului de 
profit şi pierdere pentru anul 2017. 
4. Aprobarea programului de veni-
turi şi cheltuieli pentru anul 2018. 5. 
Aprobarea programului de investiţii 
şi reparaţii pentru anul 2018. 6. 
Diverse. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului din data de  25 Mai 
2018, Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor se reprogra-
mează în data de 26 Mai 2018 la 
aceeaşi oră şi loc. Relaţii la telefon 
021/3143227. Administrator Unic, 
Nicolae Cioboiu.

l Convocator: Administratorul 
Judiciar Consulta 99 SPRL şi 
Administratorul Special ai Socie-
tăţii de Construcţii în Transporturi 
Bucureşti S.A.– societate în reorga-
nizare judiciară, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Opanez nr.3A, sector 2, 
înregistrată la ORC sub nr. 
J40/994/1991, CUI RO 949, (denu-
mită în continuare ‘’Societatea‘’ sau 
‘’SCT’’), 
În temeiul Legii nr.31/1990, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.297/2004 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, Regula-
mentului C.N.V.M. nr.6/2009 
privind exercitarea anumitor drep-
turi ale acţionarilor în cadrul 
adunărilor generale ale societăţilor, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare şi al Actului Constitutiv al 
Societăţii, Convoacă: 1. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor Societăţii (AGEA) în data de 
24.05.2018  ora 8,30, Mun. Bucu-
reşti, str. Mureş, nr.2, sect.1,  2. 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii (AGOA) în 

data de 24.05.2018  ora 9,00, Mun. 
Bucureşti, str. Mureş, nr.2, sect.1,  
Dreaptul a participa şi vota în 
cadrul AGEA şi AGOA, aparţine 
tuturor acţionarilor înscrişi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii 
ţinut de Societatea Depozitarul 
Central SA Bucureşti, la sfârşitul 
zilei de 16.05.2018, considerată 
Data de Referinţă pentru aceaste 
adunări. În cazul în care la data 
menţionată mai sus, din orice 
motiv, nu se vor întruni cerinţele de 
cvorum stab i l i te  de  Legea 
nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al 
Societăţii, se convoacă şi se fixează 
în temeiul art.118 din Legea 
nr.31/1990 cea de-a doua AGEA şi 
AGOA ale Societăţii pentru data de 
25.05.2018, la aceleaşi  ore, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi 
Dată de Referinţă. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor este următoarea: 1. 
Înfiinţarea unui punct de lucru în 
Bucureşti, str. Milcov, nr.5, clădirea 
C12, parter, camera 1, sect.1. 2. 
Radierea Punctului de Lucru 
deschis în Oraş Volutari, str. Pipera 
Tunari, nr.2/II, Clădirea North 
Center, et.6, jud. Ilfov. 3. Radierea 
Sucursalei Constructii in Transpor-
turi SA Bucuresti Sucursala 
Drumuri şi Poduri Craiova, cu 
sediul în Craiova, Calea Severi-
nului, nr.62, jud. Dolj , înregistrată 
sub nr. J16/461/1991, şi radierea din 
baza de date de la ORC a împuter-
niciţilor  Leonica Gamberea şi 
Anton Alexandru.  4. Aprobarea 
datei de: (i) 15.06.2018 ca data de 
înregistrare, conform art.238 alin(1) 
din Legea nr.297/2004;  ( i i ) 
14.06.2018, ca Data „ex date”, 
conform art.2 lit.f din Regula-
mentul nr.6/2009. 5. Mandatarea 
Administratorului Special al Socie-
tăţii, dl. Fleican Leonard -Florin, cu 
posibilitate de substituire, pentru: 
(i) a încheia şi/sau semna, în numele 
Societăţii şi/sau al acţionarilor 
Societăţii: hotărârile prezentei 
AGEA, oricare şi toate hotărârile,  
documentele, formularele şi cererile 
adoptate/ întocmite în scopul  şi 
pentru (ii) a efectua toate formali-
tăţile legale pentru implementarea, 
înregistrarea, publicitatea, opozabi-
litatea, executarea şi publicarea 
hotărârilor adoptate. Ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor: 1. Prezentarea, discu-
tarea şi aprobarea situaţiilor finan-
ciare ale Societăţii aferente 
exerciţiului financiar al anului 2017, 
pe baza apoartelor prezentate. 2. 
Prezentarea, discutarea şi apro-
barea Bugetului de venituri şi chel-
tuieli şi planul de afaceri pentru 
anul 2018 al Societăţii. 3. Radierea 
din baza de date de la Registrul 
Comerţului a dlui Duca- Ghenoiu 
Razvan din funcţia de Director, 
având în vedere încetarea manda-
tului acestuia. 4. Aprobarea datei 
de:(i) 15.06.2018 ca data de înregis-
trare, conform art.238 alin(1) din 
Legea nr.297/2004; (ii) 14.06.2018, 
ca Data „ex date”, conform art.2 
lit.f din Regulamentul nr.6/2009. 5. 
Mandatarea Administratorului 
Special al Societăţii, dl.Fleican 
Leonard- Florin, cu posibilitate de 
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substituire, pentru: (i) a încheia şi/
sau semna, în numele Societăţii şi/
sau al acţionarilor Societăţii: hotă-
rârile prezentei A.G.O.A, oricare şi 
toate hotărârile, documentele, 
formularele şi cererile adoptate/ 
întocmite în scopul  şi pentru (ii) a 
efectua toate formalităţile legale 
pentru implementarea, înregis-
trarea, publicitatea, opozabilitatea, 
executarea şi publicarea hotărârilor 
adoptate. La Adunările  Generale 
ale Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi îşi pot exercita dreptul 
de vot numai acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor Societăţii 
la Data de Referinţă (16.05.2018), 
conform prevederilor legale şi ale 
Actului Constitutiv, personal (prin 
reprezentanţii legali) sau prin 
reprezentant (pe baza de Împuter-
nicire specială sau generală), cu 
restricţiile legale, sau înainte de 
AGEA/AGOA prin corespondenţă 
pe bază de Buletin de vot prin 
corespondenţă). Accesul şi/sau 
votul prin corespondenţă al acţio-
narilor îndreptăţiţi să participe la 
AGEA/AGOA este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora 
făcută, în cazul acţionarilor 
persoane fizice, cu actul de identi-
tate (BI/CI pentru cetăţenii români 
sau, după caz, paşaport/ permis de 
şedere pentru cetăţenii străini) şi, în 
cazul persoanelor juridice, cu actul 
de identitate al reprezentantului 
legal (BI/CI pentru cetăţenii 
români sau, după caz, paşaport/ 
permis  de şedere pentru cetăţenii 
străini). Reprezentanţii acţionarilor 
persoane fizice vor fi identificaţi pe 
baza actului de identitate (BI/CI 
pentru cetăţenii români sau, după 
caz, paşaport/ permis de şedere 
pentru cetăţenii străini), însoţit de 
Împuternicirea specială sau gene-
rală semnată de către acţionarul 
persoană fizică. Reprezentanţii 
acţionarilor persoane juridice îşi 
vor dovedi calitatea pe baza actului 
de identitate (BI/CI pentru cetă-
ţenii români sau, după caz, paşa-
port/ permis de şedere pentru 
cetăţenii străini), însoţit de Impu-
ternicirea specială sau generală 
semnată de reprezentantul legal al 
persoanei juridice respective. Cali-
tatea de acţionar, precum şi, în 
cazul acţionarilor persoane juridice 
sau a entităţilor fără personalitate 
juridică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza Listei Acţi-
onarilor SCT de la Data de Refe-
rinţă, primită de la Depozitarul 
Central SA. În cazul în care: a) 
acţionarii persoane fizice  nu şi-au 
înregistrat în sistemul Depozita-
rului  Central SA datele de identifi-
care valabile şi actualizate, atunci 
vor prezenta şi copia actului de 
identitate actualizat (BI/CI/ paşa-
port/ permis de şedere); b) repre-
zentantul legal al acţionarilor 
persoane juridice nu este menţio-
nată în lista Acţionarilor SCT, de la 
data de referinţă primită de la 
Depozitarul Central S.A, atunci vor 
prezenta şi un document oficial 
care atestă calitatea de reprezen-
tant legal al semnatarului Imputer-
nicirii speciale (dovada emisă de o 

autoritate competentă în orginal 
sau copie conformă cu originalul, 
numai veche de 3 luni înainte de 
data publicării convocatorului 
AGOA). Documentele prezentate 
într-o limbă străină, alta decât 
limba engleză (cu excepţia actelor 
de identitate valabile pe teritoriul 
României) vor fi însoţite de tradu-
cerea realizată de un traducător 
autorizat, în limba română sau în 
limba engleză. Începând cu data 
publicării pot fi obţinute, la cerere, 
în fiecare zi lucrătoare, între orele 
8.00-16.00,  la adresa din Bucureşti, 
str. Mureş, nr.2, sect.1, prin fax sau 
poştă: convocatorele AGEA/
AGOA, Formularele de Împuterni-
ciri speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în AGEA/AGOA; 
Formularele de Buletin de vot prin 
corespondenţă pentru participarea 
şi exprimarea votului acţionarilor 
în AGEA/AGOA,  documentele şi 
materialele referitoare la proble-
mele/ aspectele incluse pe ordinea 
de zi; proiectele de hotărârii pentru 
punctele de pe ordinea de zi a 
AGEA/AGOA.  Împuternicirile 
generale, înainte de prima lor utili-
zare, se vor depune/expedia, în 
copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu orginalul sub 
semnătura reprezentantului, astfel 
încât acesta să fie înregistrat ca 
primit la registratura Societăţii 
până la data de 22.05.2018, ora 8,30 
pentru AGEA respectiv  ora 9,00, 
pentru AGOA, menţionând pe plic 
în clar şi cu majuscule „Pentru 
A G E A / A G O A  d i n  
24.05.2018/25.05.2018”. Împuterni-
cirile generale în copie certificată 
vor fi reţinute de Societate, făcân-
du-se menţiune despre acestea în 
procesul verbal al AGEA/AGOA. 
Împuternicirile generale sunt vala-
bile pentru o perioadă care nu va 
putea depăşi 3 ani. Împuternicirile 
generale pot fi transmise şi prin 
e-mail cu semnătură electronică 
extinsă, conform Legii nr.455/2001, 
privind semnătura electronică, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, precum şi conform reglemen-
tărilor CNVM, astfel încât să fie 
înregistrate ca primite la registra-
tura Societăţii până la data de de 
22.05.2018, ora 8,30 pentru AGEA 
respectiv 9,00, pentru AGOA. 
Pentru validitatea mandatului, 
mandatarul trebuie să aibă calitatea 
fie de intermediar (în conformitate 
cu prevederile art.2 alin (1) pct.(14) 
din Legea nr.297/2004) fie de 
avocat, iar acţionarul este client al 
acestora. Mandatarul nu poate fi 
substituit de o altă persoană. Dacă 
mandatarul este o persoană juri-
dică, aceasta poate să îşi exercite 
mandatul primit prin intermediul 
oricărei persoane ce face parte din 
organul de administrare sau condu-
cere sau dintre angajaţii săi. 
Împreuna cu Împuternicirea gene-
rală, acţionarii vor transmite Socie-
tăţ i i  declaraţ ia  pe proprie 
răspundere data de reprezentantul 
legal al intermediarului sau de 
avocatul care a primit împuterni-
cirea de reprezentare, semnată în 
original şi, după caz, ştampilată, 

din care să reiasă că: i) împuterni-
cirea este dată de respectivul acţi-
onar,  în cal i tate  de cl ient , 
intermediarului sau, după caz, 
avocatului; ii) împuternicirea gene-
rală este semnată de acţionar, 
inclusiv prin ataşare de semnătură 
electronică extinsă, dacă este cazul. 
Calitatea de acţionar, precum şi, în 
cazul acţionarilor persoane juridice 
sau a entităţilor fără personalitate 
juridică, calitatea de reprezentant 
legal se constată pe baza următoa-
relor documente prezentate Socie-
tăţii de către acţionar, emise de 
Depozitarul Central S.A. sau de 
participanţii definiţi la art.168 alin.
(1) lit.b) din Legea nr.297/2004 care 
furnizeaza servicii de custodie: a).
extrasul de cont din care rezultă 
calitatea de acţionar şi numărul de 
acţiuni detinute; b).documente care 
atestă înscrierea informaţiei privind 
reprezentantul legal la Depozita-
rului Central S.A./ respectivii parti-
cipanţi. Verificarea şi validarea 
Împuternicirilor generale depuse la 
Societate se va face de către secre-
tarii tehnici desemnaţi potrivit legii, 
aceştia urmând a păstra în sigu-
ranţă înscrisurile. Împuternicirile 
speciale şi  Buletinele de vot prin 
corespondenţă,  trebuie să aibă 
formatul disponibilizat de Societate 
şi să conţină instrucţiuni specifice 
de vot pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi (adică vot „pentru”, 
vot „împotriva” sau „abţinere”). 
Calitatea de acţionar, precum şi, în 
cazul acţionarilor persoane juridice 
sau a entităţilor fără personalitate 
juridică, calitatea de reprezentant 
legal al acţionarilor persoane juri-
dice se constată pe baza listei acţio-
narilor SCT de la data de referinţă 
primite de la  Depozitarul Central 
S.A. Împuternicirile speciale şi  
Buletinele de vot prin corespon-
denţă, completate de acţionari cu 
opţiunile de vot ale acestora 
(„pentru”, „împotriva”, „abţinere”) 
semnate, în orginal, vor fi transmise 
pentru a fi înregistrate la registra-
tura Societăţii până cel târziu in 
data de 22.05.2018, ora 8,30 pentru 
AGEA respectiv 9,00, pentru 
AGOA, menţionând pe plic în clar 
şi cu majuscule „Pentru AGEA/
A G O A  d i n  d a t a  d e 
24.05.2018/25.05.2018”. Împuterni-
cirile generale şi Buletinele de vot 
prin corespondenţă pot fi transmise 
şi prin email cu semnătură electro-
nică extinsă, conform Legii 
nr.455/2001, privind semnătura 
electronică, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
conform reglementărilor CNVM, 
astfel încât să fie înregistrate ca 
primite la registratura Societăţii 
până la data de 22.05.2018, ora 8,30 
pentru AGEA respectiv 9,00, 
pentru AGOA, la adresa de email: 
office@sctb.ro. Împuternicirile 
speciale şi Buletinele de vot prin 
corespondenţă care nu sunt înregis-
trate la Registratura Societăţii până 
la teremenele menţionate mai sus 
nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului de 
prezenţă şi de vot în AGEA/AGOA. 
Centralizarea, verificarea şi ţinerea 

evideţei Buletinelor de vot prin 
corespondenţă, precum şi verifi-
carea şi validarea împuternicirilor 
speciale depuse la Societatea se va 
face de către secretarii desemnaţi 
potrivit legii, aceştia urmând a 
păstra în siguranţă înscrisurile, 
precum şi confidenţialitatea votu-
rilor astfel exprimate, până la 
momentul supunerii la vot a subiec-
telor corespunzătoare aferente 
ordinii de zi. Orice acţionar inte-
resat are dreptul de a adresa în scris 
întrebări privind  punctele de pe 
ordinea de zi a AGEA/AGOA,  în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 
Întrebările vor fi transmise în scris 
şi vor fi depuse/ expediate în plic 
închis, menţionând pe plic în clar 
„Pentru AGEA/AGOA pentru data 
de 24.05/25.05.2018”. Răspunsurile 
vor fi disponibile la adresa din 
Bucureşti, str. Mureş nr.2, sect.1,   
începând cu data de 14.05.2018. 
Dreptul de adresa întrebări şi obli-
gaţia Societăţii de a răspunde vor fi 
condiţionate de protejarea confi-
dentialităţii şi a intereselor Socie-
tăţii. Pentru exerciţiul valid al 
drepturilor mai sus menţionate, 
acţionarii vor transmite Societăţii 
următoarele documente emise de 
Depozitarul Central S.A. sau de 
participanţii definiţi la art.168 
alin.1 lit.(b) din Legea nr.297/2004, 
care furnizează servicii de custodie: 
a) extrasul de cont din care rezultă 
calitatea de acţionar şi numărul de 
acţiuni deţinute; b) documente care 
atestă înscrierea informaţiei privind 
reprezentantul legal la Depozitarul 
Central S.A./ respectivii partici-
panţi; La data convocării, capitalul 
social  al  Societăţi i  este de 
19.627.217,50 lei şi este format din 
7.850.887 acţiuni ordinare, nomina-
tive, dematerializate, cu valoarea 
nominală de 2,50 lei, fiecare acţiune 
dând dreptul la un vot în Adunarea 
Generală a Acţionarilor Societăţii. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Societate în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 08:00–16,00,  
la numărul de tel. 031-620.21.15– 
interior 111. Administrator Judi-
ciar, Consulta 99 SPRL; Asociat 
Coordonator Florea Virgil Cornel; 
Administrator Special Fleican 
Leonrad- Florin.

LICITAȚII  
l Concordia Com SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile-stoc de 
marfa-1.510 pozitii pornind de 
pretul de 293.935,02 lei reprezen-
tand valoarea de inventar cu TVA 
inclus si cu un discount pentru 
vanzarea fortata de 30%. Lista 
stocului de marfa se va consulta la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare şi vor depune 
documentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
25.04.2018, ora 15:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 

str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 02.05.2018 
respectiv 09.05.2018 la aceeaşi oră, 
în acelaşi loc.

l SC Elbama Star SRL prin admi-
nistrator judiciar, anunta vanzarea 
la licitatie publica a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul socie-
tatii debitoare, respectiv: Dumper 
Moxi an de fabricatie 1999 la pretul 
de 41.909,25 lei (fara TVA), Autoin-
carcator Ahlmann la pretul de 
16.999,5 lei (fara TVA), Eurocom-
pactor Walzenzung la pretul de 
40.800 lei (fara TVA); Rezervor 
cisterna la pretul de 1.500 lei (fara 
TVA), Dumper Terex la pretul de 
40.800 lei (fara TVA). Vanzarea la 
licitatie publica se efectueaza 
conform hotararii Adunarii Credi-
torilor din 30.08.2016, 16.02.2017, 
26.06.2017 si 17.04.2018. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru fiecare 
bun mobil este in conformitate cu 
regulamentul de participare la lici-
tatie; pretul vanzarii este purtator 
de TVA. Licitatiile publice vor avea 
loc pe data de: 25.04.2018, 
03.05.2018, 09.05.2018 si 16.05.2018 
orele 12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.
  
l S.C. Flasim Com S.R.L, prin 
lichidator judiciar C.I.I Rusu 
Ciprian Marian, cu sediul in Ploiesti, 
str.Valeni , nr.65, judetul Prahova 
scoate la vanzare prin licitatie 
publica cu strigare teren intravilan 
arabil situat in Boldesti - Scaeni, jud. 
Prahova in suprafata de 2.235 m.p. 
tarlaua 50, parcela A 2572/62 la 
pretul de 78.960 lei la care se adauga 
cota de TVA conform legislatiei in 
vigoare. Licitatia pentru bunul 
imobil se va tine la sediul lichidato-
rului in data de 10.05.2018 ora 
15.00, iar in cazul in care bunul nu 
va fi adjudecat de la prima licitatie, 
aceasta va fi reprogramata pentru 
17.05.2018, 24.05.2018, 31.05.2018, 
07.06.2018, 14.06.2018, 21.06.2018, 
aceeasi ora si aceeasi locatie. 
Inscrierea se va efectua cu 48 de ore 
inainte de data inceperii licitatiei. 
Relatii suplimentare la sediul lichi-
datorului si la numerele de telefon: 
0722267433, 0733723417, avciprian-
rusu@gmail.com.
 
l S.C. Cin Son Prom S.R.L, prin 
lichidator judiciar C.I.I Rusu 
Ciprian Marian, cu sediul in 
Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, judetul 
Prahova scoate la vanzare prin lici-
tatie publica cu strigare autototu-
rism marca SEAT tip LEON, An 
fabricatie 2008, Nr. km. 62.167 km 
la pretul de 16.400 lei la care se 
adauga cota de TVA conform legis-
latiei in vigoare. Licitatia pentru 
bunul mobil se va tine la sediul 
lichidatorului in data de 09.05.2018 
ora 15.00, iar in cazul in care bunul 
nu va fi adjudecat de la prima lici-
tatie, aceasta va fi reprogramata 
pentru 11.05.2018, 16.05.2018, 
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18.05.2018, 23.05.2018, 25.05.2018, 
30.05.2018, 01.06.2018, 06.06.2018, 
08.06.2018, aceeasi ora si aceeasi 
locatie. Inscrierea se va efectua cu 
48 de ore inainte de data inceperii 
licitatiei. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului si la numerele 
d e  t e l e f o n :  0 7 2 2 2 6 7 4 3 3 , 
0733723417, avciprianrusu@gmail.
com.
 
l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare 
a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.157.032,90 lei (respectiv 486.750 
EURO) (55% din valoarea de 
evaluare fara TVA). activul nr.2: 
Proprietate imobiliara - teren situat 
in Zona Antibiotice, jud. Iasi cu 
front la E583, avand suprafata de 
8.558 mp. Pretul de vanzare fiind in 
cuantum de 625.734,45 le i 
(respectiv 141.201,50 EURO) (55% 
din valoarea de evaluare fara TVA). 

Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data de 
25.04.2018 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, Str. Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 26 
aprilie 2018 orele 12:00 şi se va 
desfăşura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
28.03.2018. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, Regulament 
ce poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei. Garantia se va 

depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu, nr. 43, 
jud.  Iaş i ,  până la  data de 
26.04.2018, orele 11.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109899; Fax 
0232/240890.

l 1.Informații generale privind 
concedentul: Primăria Segarcea, 
Str. Unirii, nr. 52, jud. Dolj, CUI: 
4554467,  tel. 0251.210.750. 2.
Informații  generale privind 
obiectul concesiunii: suprafața de 
113ha izlaz cultivabil, domeniul 
privat al UAT Segarcea, amplasat 
astfel- T39, P111- 26,62ha, T40, 
P112- 61,36ha, T65, P51- 25,02 ha. 
3.Informații privind documentația 
de atribuire: 3.1.Modalitățile prin 
care  persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar din 
documentația de atribuire: sediul 
concedentului- Primăria Segarcea, 
jud .Dol j ,  s t r.Unir i i ,  nr.52 , 
tel.0251.210.750. 3.2. Denumirea şi 
adresa compartimentului din 

cadrul concedentului de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentaț ia  de atr ibuire : 
Compartimentul juridic din cadrul 
Primăriei Segarcea. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar: taxa pentru obți-
nerea documentației de atribuire: 
100Lei. Această taxă se va achita 
în numerar la casieria conceden-
tului. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.05.2018, ora 
14,00. 4. Informații privind ofer-
tele. 4.1. Data limită pentru depu-
nerea cererilor de participare /
ofertelor: 10.05.2018, ora 14,00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse  
cererile de participare /ofertele: 
Primăria Segarcea, Str.Unirii, nr. 
52, jud. Dolj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depuse: 
un exemplar. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedința publică de 
strigare a ofertelor: 11.05.2018, ora 
10,00 la sediul concedentului din 
Segarcea, Str. Unirii, nr. 52, jud. 
Dolj.  6.Denumirea instanței 
competente în soluționarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul 
Dolj-Secția Contencios Adminis-
trativ.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de înregistrare 
Bruno et Morris Boutique SRL-D, 
CUI 38650981/04.01.2018 şi 
J40/66/04.01.2018 şi Certificat 
Constatator de la sediul social eliberat 
la 04.01.2018. Se declară nule.

l Pierdut carnet de student 
Universitatea Hyperion Bucureşti 
Facultatea de Stiinţe Juridice pe 
numele Tăutu Antonio -Teodor.

l Pierdut legitimţie handicap pe 
numele Ioniţă Viorica eliberată 
secţia handicap sector 3 Bucureşti.

l Pierdut autorizație de liberă 
practică, seria AOG nr.22, eliberată 
la data: 15.04.2008 de Colegiul 
Medicilor Dentişti Iaşi, pe numele: 
Weber Ancuța -Carmen. Se declară 
nulă.

l Nastase Viorel, asociat unic al N.V. 
Term  SRL, J23/2715/2008, CUI 
24411089, declar pierdute certificatul 
de înregistrare al societăţii N.V. Term 
SRL şi certificatele constatatoare de 
autorizare emise  de Registru Comer-
tului Ilfov. Le declar nule.


