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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 Angajez o persoană pentru 
îngr i j i re  animale .  Telefon 
0764.53.90.11.

l Logos Accounting Services 
angajeaza in Bucuresti operator 
introducere si validare date cu 
c u n o s t i n t e  e n g l e z a .  Te l . 
0314380979.

l Administratia Nationala de 
Meteorologie scoate la concurs un 
post de cercetator stiintific. 
Conditii: studii universitare de 
licenta, master in fizica  si vechime 
de minim 1 an, cu experienta in 
modele numerice de prognoza a 
vremii, ALADIN si COSMO. Cere-
rile se depun pana la data de 
26.03.2018.  Examenul va avea loc 
in ziua de 11.04.2018. Relatii: 
Biroul Resurse Umane – telefon 
021/318.32.40 int. 197.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, numărul 179 
din 02.03.2018, la anunţul cu 
numărul de înregistrare 143.405 al 
Primăriei Comunei Cogealac, 
adresa: str.Gării, nr.30, judeţul 
Constanţa, pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale vacante: asis-
tenţi medicali comunitari, conform 
HG 286/2011, se face următoarea 
rectificare: -în loc de: „Primăria 
Comunei Cogealac, cu sediul în 
localitatea Cogealac, strada Gării, 
nr.30, judeţul Constanţa, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, 
conform HG nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
de: -asistent medical comunitar- 2 
(două) posturi- studii medii/superi-
oare- fără vechime” se va citi: 
„Primăria Comunei Cogealac, cu 
sediul în localitatea Cogealac, 
strada Gării, nr.30, judeţul 
Constanţa, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţi i lor 
contractuale vacante, conform HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, de: -asis-
tent medical comunitar- 2 (două) 
posturi- studii medii/superioare- 5 
ani vechime”. Restul anunţului 
rămâne neschimbat (Prezenta 
rectificare nu se datorează Redac-
ţiei Monitorului Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a.).

l Spitalul de Boli Pulmonare 
Breaza, cu sediul în localitatea 

Breaza, strada Miron Căproiu, 
nr.42-46, judeţul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
aprobat prin HG nr. 286/2011, 
modificată și completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
referent achiziţii -post vacant 
temporar contractual pe perioadă 
determinată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii economice superi-
oare; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: 3 ani și 6 luni. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 26.03.2018, 
ora 10.00, la sediul instituţiei; 
- P r o b a  i n t e r v i u :  d a t a  d e 
28.03.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 5 
zile lucrătoare de la afișare, la 
sediul instituţiei. Bibliografia și 
tematica pentru concurs se pot 
obţine de la sediul spitalului. Date 
contact: informaţii se pot obţine la 
telefon: 0244.340.419, interior: 19, 
Tunsoiu Sorin.

l Spitalul de Boli Pulmonare 
Breaza, cu sediul în localitatea 
Breaza, strada Miron Căproiu, 
nr.42-46, judeţul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
aprobat prin HG nr. 286/2011, 
modificată și completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
a)asistent medical generalist (PL) 
(2 posturi) -post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată; b)
infirmieră (1 post) -post vacant 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
a)studii postliceale sanitare; b)
minim 10 clase; -curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: a)2 ani; b)2 ani. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: data de 
02.04.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -Proba interviu: data de 
04.04.2018, ora 09.00, la sediul 
instituţiei. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
10 zile lucrătoare de la afișare, la 
sediul instituţiei. Bibliografia și 
tematica pentru concurs se pot 
obţine de la sediul spitalului. Date 
contact: informaţii se pot obţine la 
telefon: 0244.340.419, interior: 19, 
Tunsoiu Sorin.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, 
judeţul Argeș, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant: 1 post: șofer II, 
în cadrul Serviciului Adminis-
trativ, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii, astfel: 1.Proba scrisă: 

02.04.2018, ora 11.00; 2.Interviul: 
05.04.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Criterii la angajare: 
-Studii medii sau generale; -Permis 
de conducere categoria B, obţinut 
de cel puţin un an. Vechime 
minimă în muncă: -nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 23.03.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului de Pneumoftizio-
logie Leordeni, persoană de 
contact: jr.Stan Raluca-Mihaela, 
telefon:  0248.653.695,  fax: 
0248.653.690, e-mail: runos@
spitalleordeni.ro

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
02.04.2018 orele 10.00 proba prac-
tică  și în data de 05.04.2018 inter-
viul  pentru ocuparea a 4 funcţii 
contractuale de execuție și o 
funcție  contractuală  de condu-
cere: -Şef Serviciu -Serviciul Agre-
ment, Sport, Administrarea 
Cimitirelor. Condiții specifice de 
ocuparea postului: -Studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă  de licentă sau similar; 

-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 2 ani vechime; -Speciali-
tatea studiilor: domeniul mecanic. 
-Referent IA-Compartimentul 
Agrement Sport. Condiții specifice 
de ocuparea  postului: -Studii 
medii: Liceul absolvit cu diploma 
de bacalaureat; -vechime în specia-
litatea studiilor: minim  6 ani și 6 
luni vechime; -3 posturi de paznici. 
Condiții specifice de ocuparea 
postului: -studii generale; -atestat 
de pază și ordine. -avizul psiho-
logic de la medicul specialist cu 
specificaţia că este apt pentru 
ocuparea funcţiei  de agent de 
pază. Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul resurse 
umane,  în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului. Pentru relaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la Comparti-
mentul resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi 
sau la telefon 0231/610133, interior 
113.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice 
de execuție vacante de consilier, 
clasa I, gradul profesional debu-
tant la Compartimentul guver-
nanță corporativă și structuri 

asociative, Direcția juridică, 
dezvoltarea capacității administra-
tive și achiziții publice din 
Aparatul de specialitate al Consi-
liului Județean Gorj.A. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj, astfel: - 
dată susţinere proba scrisă:  11 
aprilie 2018, ora 10:30; - dată susţi-
nere interviu: în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. B. 
Condiţiile de participare la 
concurs. Candidații să fie absol-
venți de studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în dome-
niile de licență: contabilitate, 
economie sau finanțe. C. Candi-
daţii vor depune dosarul de 
concurs în termen de 20 zile de la 
data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
I I I - a ,  r e s p e c t i v  p e r i o a d a 
09.03.2018 - 28.03.2018, la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj. D. 
Datele de contact ale secretarului 
comisiei de concurs: Cornoiu 
Daniela, consilier superior la 
Compartimentul resurse umane, 
managementul funcției publice din 
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aparatul de specialitate al Consi-
liului Judeţean Gorj, adresa de 
corespondență:  Municipiul 
Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, et. 
2 ,  c a m e r a  2 4 1 ,  t e l e f o n : 
0372531241, adresă de email: 
daniela.cornoiu@cjgorj.ro. 

l Primăria comunei Costeștii din 
Vale organizează, la sediul său din 
comuna Costeștii din Vale, str.
Crinului, nr.448A, județul Dâmbo-
vița, concurs în data de 16 aprilie 
2018, ora 10.00- proba scrisă, iar în 
data de 18 aprilie, ora 11.00- inter-
viul pentru ocuparea următoarelor 
funcții publice vacante: 1.Inspector, 
cls.I, grad profesional asistent, la 
Compartimentul financiar-con-
tabil; 2.Referent, cls.III, grad 
profesional asistent, la Comparti-
mentul Financiar-contabil; 3.
Inspector, cls.I, grad profesional 
debutant, la Compartimentul IT. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 1.Inspector, 
cls.I, grad profesional asistent, la 
Compartimentul financiar-con-
tabil. Condițiile specifice pentru 
ocuparea postului sunt: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență sau echivalentă 
în domeniul științelor economice; 
vechime minimă 1 an în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice; cunoștințe operare 
calculator- nivel avansat. 2.Refe-
rent, cls.III, grad profesional asis-
t e n t ,  l a  C o m p a r t i m e n t u l 
Financiar-contabil. Condițiile 
specifice pentru ocuparea postului 
sunt: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; vechime 
minimă 6 luni în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice; cunostințe operare 
calculator- nivel  mediu. 3.
Inspector, cls.I, grad profesional 
debutant, la Compartimentul IT. 
Condiți i le specifice pentru 
ocuparea postului sunt: studii 
universitare de de licență sau echiva-
lentă în domeniul Matematică-Me-
canică, Matematică-Informatică; 
cunoștințe operare calculator- nivel 
avansat. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data 
de 28 Martie 2018, la sediul Primă-
riei Comunei Costeștii din Vale, 
din comuna Costeștii din Vale, str.
Crinului, nr.448A județul Dâmbo-
vița. Relații suplimentare pot fi 
obținute zilnic între orele 8.30-16. 
30 la Primăria Costeștii din Vale, la 
t e l e f o n  0 2 4 5 . 7 1 7 . 0 2 5  ș i 
0733.049.885, persoană de contact- 
Popescu Niță Adrian- secretar 
comuna Costeștii din Vale, județul 
Dâmbovița.

l Primaria comunei Berceni, 
judeţul Prahova, cu sediul în 
comuna Berceni, sat Berceni, str. 
Prof. Voicu Ion, nr.140A, jud. 
Prahova, în conformitate cu preve-
deri le  art .39 (2)  din HGR 
611/04.06.2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, scoate la concurs 1 (un) 
post de funcţie publică vacantă din 
aparatul de specialitate al Prima-
rului comunei Berceni, judeţul 
Prahova după cum urmează: 1.Un 
post Inspector, clasa I, gradul 
profesional Superior în cadrul 
Compartimentului Urbanism, 

amenajarea teritoriului, sistemati-
zare și peisagistică. Concursul va 
avea loc pe data de 12  aprilie 2018, 
ora 10:00, iar interviul va avea loc 
în maxim 5 zile lucrătoare. Pentru 
funcția  publică vacantă de 
execuție de Inspector, clasa I, grad 
profesional Superior, în cadrul 
Compartimentului Urbanism, 
amenajarea teritoriului, sistemati-
zare și peisagistică, se vor avea în 
vedere următoarele: Condiții gene-
rale de participare: Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999-privind Statutul 
funcționarilor publici (R2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiţii specifice: sa aibă 
studii superioare de lungã durată  
absolvite cu diploma de licenţa sau 
echivalentã în domeniul urbanism, 
arhitectura, construcții și instalații 
pentru construcții, inginerie civilă 
și geodezică; sa aibă vechime 
minimă de 9 ani in specialitatea 
studiilor absolvite cu profil urba-
nism, arhitectură,  construcții și 
instalații pentru construcții, ingi-
nerie civică și geodezică. Informaţii 
suplimentare la secretariatul comi-
siei de concurs din cadrul Primăriei 
comunei Berceni,  persoana 
contact :  Leosteanu Lucian 
A u g u s t i n :  0 2 4 4 . 4 7 0 . 2 1 6 , 
0244.470.588 (int. 200).

l Primăria Scheia, judeţul Iași 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie de inspector, clasa I, 
grad profesional superior din 
cadrul aparatului de specialitate, 
compartimentul de asistență 
socială și autoritate tutelară. 
Probele stabilite pentru concurs: 
-selecţia de dosare; -probă scrisă; 
-interviu; Condiţii de desfășurare a 
concursului: -data până la care se 
pot depune dosarele de înscriere: în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a; 
-data și ora organizării probei 
scrise: 18.04.2018, ora 9,00; -locul 
organizării probei scrise: sediul 
Primăriei Scheia, judeţul Iași. 
-Interviul va avea loc în termen de 
5 zile  lucrătoare de la data probei 
scrise. Condiţiile de participare la 
concurs: -Condiţii de vechime: 9 
ani în specialitatea studiilor; 
-Condiţii de studii: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în specializarea asistenţă socială; 
Bibliografia de concurs este afișată 
la sediul Primăriei Scheia, judeţul 
Iași și pe site-ul www.scheia.ro.

l Primăria Jilava din Județul 
Ilfov scoate la concurs funcția 
publică de execuție vacantă de 
referent, clasa III, grad profesional 
superior din cadrul Compartimen-
tului evidența persoanelor, Servi-
ciul public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor– Aparatul 
de specialitate al primarului 
comunei Jilava, pentru ocuparea 
căreia trebuie îndeplinite următoa-
rele condiții: 1. Condiții generale: 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
Funcționarilor publici, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare; 2. Condiții specifice 

pentru ocuparea funcției publice 
de executie, vacante de referent, 
clasa III, grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului 
evidența persoanelor, Serviciul 
public comunitar local de evidenţă 
a persoanelor– Aparatul de specia-
litate al primarului comunei Jilava: 
-studii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 ani.  
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Jilava din Sos. 
Giurgiului, nr.279, comuna Jilava, 
Județul Ilfov. Proba scrisă se va 
susține în data de 16.04.2018  ora 
10.00. Interviul se va susține 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
vor fi  depuse de  în perioada  
09.03.2018- 28.03.2018, în termen 
de 20 zile de la data apariţiei anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea a III-a, la sediul sediul 
Primăriei Jilava, sos. Giurgiului 
nr.279, comuna Jilava, Judeţul 
Ilfov la Biroul Resurse Umane și 
Administrativ, tel/fax: 0214570115/ 
0214571171, e-mail: primaria_
jilava@yahoo.com, persoana de 
contact doamna Ene Gabriela, care 
asigură secretariatul comisiei de 
concurs și poate fi contactată la 
numarul de telefon 0214570115/
int.104.  Dosarul de  înscriere la 
concurs, trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

l Primăria Jilava din Județul 
Ilfov scoate la concurs funcția 
publică de execuție specifică, 
vacantă de Polițist local, clasa I, 
grad profesional asistent din 
cadrul Compartimentului Disci-
plina în Construcţii și Afișajul 
Stradal, Serviciul Public Poliție 
Locală, pentru ocuparea căreia 
trebuie îndeplinite următoarele 
condiții: 1. Condiții generale: 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcționarilor publici, republicată 
cu modificările și completările 
ulterioare; 2. Condiții specifice 
pentru ocuparea funcției publice 
de executie  specifice, vacante de 
Polițist local, clasa I, grad profesi-
onal asistent din cadrul Comparti-
mentului Disciplina în Construcţii 
și Afișajul Stradal, Serviciul Public 
Poliție Locală: -studii  universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
științelor inginerești– inginerie 
civilă și/sau instalații; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -avizul psihologic 
în vederea angajării în care sunt 
precizate următoarele concluzii: 
Apt psihologic pentru poliţist local/ 
conducător auto/ port armă, emis 
de un cabinet medical abilitat în 
acest sens; Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei comunei Jilava 
din Sos. Giurgiului, nr.279, comuna 
Jilava, Județul Ilfov. Proba scrisă 
se va susține în data de 12.04.2018  
ora 10.00. Interviul se va susține 

într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
vor fi  depuse de  în perioada  
09.03.2018- 28.03.2018, în termen 
de 20 zile de la data apariţiei anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea a III-a, la sediul sediul 
Primariei Jilava, sos. Giurgiului nr. 
279, comuna Jilava, Judeţul Ilfov 
la Biroul Resurse Umane și Admi-
nistrativ, tel/fax: 0214570115/ 
0214571171, e-mail: primaria_
jilava@yahoo.com, persoana de 
contact doamna Ene Gabriela, care 
asigură secretariatul comisiei de 
concurs și poate fi contactată la 
numărul de telefon 0214570115/ 
int.104. Dosarul de înscriere la 
concurs, trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

l Subscrisa Primăria Mătăsaru, 
judeţul Dâmboviţa, vă rugăm să 
publicaţi, in conformitate cu art.39 
din H.G 611/2008 anunţul concurs 
recrutare functii publice de 
executie: consilier, clasa I, grad 
profesional  asistent -in cadrul 
compartimentului urbanism; consi-
lier, clasa I, grad profesional  asis-
tent -in cadrul compartimentului 
contabilitate; consilier, clasa I, grad 
profesional asistent -in cadrul 
compartimentului Mediu; referent, 
clasa a III-a, grad profesional asis-
tent -in cadrul compartimentului 
Agricol; referent, clasa a III-a, grad 
profesional asistent -in cadrul 
compartimentului I.T. Data desfa-
surarii probei scrise este 26 martie 
2018 si va avea loc la sediul Prima-
riei comunei Matasaru la ora 11:00. 
1.conditii generale -sunt cele preva-
zute  de  ar t .54  d in  Legea 
nr.188/1999, rep.(2) si modificata. 
2.conditii specifice: Pentru functiile 
publice de clasa III: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat, 
conform art.9 lit.c) din Legea 
nr.188/1999; Pentru functiile 
publice de clasa I: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
conform art.9 lit.a) din Legea 
nr.188/1999. Vechimea in speciali-
tatea studiilor: -un an în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de 
consilier clasa I grad profesional 
asistent -6 luni pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de 
referent clasa III grad profesional 
asistent. -Termenul limita pentru 
d e p u n e r e a  d o s a r e l o r  e s t e 
19.03.2018. Date de contact: 
Comuna Matasaru, sat Cretulesti, 
nr.78, telefon/fax: 0371180506/ 
0372252117, persoana de contact 
Naie Radu -Primar

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Neamt, organizează în ziua de 
02.04.2018, orele 10.00, la Complex 
de Servicii „Elena Doamna” din 
strada 1 Decembrie 1918, nr. 68- 
Piatra Neamț concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante de 
personal contractual  după cum 

urmează: -Complex de Servicii 
„Romanița”-Roman: -1 post kine-
toterapeut, grad profesional debu-
tant-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalent, în domeniul științei 
sportului și educației fizice: specia-
lizarea- kinetoterapie; -abilități de 
comunicare și lucru în echipă. 
-Complex de Servicii de Zi -Piatra 
Neamț: -1 post muncitor calificat- 
studii generale/ medii; -curs de 
calificare în meseria de ospătar; 
-vechime de minim 4 ani în muncă; 
-persoane de sex feminin. I.Probele 
stabilite pentru concurs: a)Selecția 
dosarelor de înscriere; b)Proba 
scrisă/ practică; c)Interviul. II.
Calendarul de desfășurare a 
concursului: -Data limită de depu-
nere a dosarelor de înscriere la 
concurs, este de 10  zile lucrătoare  
de la data apariției anunțului în 
Monitorul Oficial partea a-III-a. 
-Dosarele de înscriere se depun la 
Registratura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copi-
lului Neamț din Piatra-Neamț, 
strada Alexandru cel Bun, nr.11; 
Proba scrisă se organizează și se 
susține pe data de 02.04.2018 , 
orele 10.00, la Complex de Servicii 
„Elena Doamna” din strada 1 
Decembrie 1918, nr.68- Piatra 
Neamț. Proba practică se organi-
zează și se susține pe data de 
02.04.2018, orele 10.00, la Complex 
de Servicii „Elena Doamna” din 
strada 1 Decembrie 1918, nr.68- 
Piatra Neamț. Vor susține proba 
practică doar candidații înscriși și 
admiși la selecția dosarelor pentru 
ocuparea postului de muncitor 
calificat. Interviul se organizează și 
se susține pe data de 10.04.2018, 
orele 10.00, la Complex de Servicii 
„Elena Doamna” din strada 1 
Decembrie 1918, nr.68- Piatra 
Neamț. Bibliografia/ tematica 
concursului se consultă la sediul 
instituţiei. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon 
0233/229217, interior 124 -Serviciul 
Resurse Umane.             

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
sector 4, organizează concurs în 
data de 02.04.2018 ora 10.00, proba 
scrisă, interviul urmând a se 
susţ ine  într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data probei scrise, pentru următoa-
rele funcţii contractuale vacante de 
execuţie: -Medic Primar pediatrie  
-(studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
medicinei cu specializarea: pedia-
trie)  -1 post, ( fracțiune de normă 
de 2 ore/zi), fără condiţii de 
vechime; -Medic Specialist -(studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul medicinei cu 
specializarea: expertiză medicală a 
capacității de muncă)  -1 post, ( 
normă întreagă de 8 ore/zi), fără 
condiţii de vechime; -Inspector de 
specialitate, gr. profesional IA 
(studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă specializarea 
pshiologie ) -1 post, ( normă 
întreagă de 8 ore/zi)  vechime în 
specialitatea studiilor de minim 6 
ani și 6 luni; -Asistent social practi-
cant (studii superioare în domeniul 
asistenței sociale absolvite cu 
diplomă de licenţă)  -1 post, 
vechime în specialitatea studiilor 
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de minim 1 an; Data limită până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere la secretariatul comisiilor 
de concurs la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului sector 4, este de 
23.03.2018. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la  art. 6 din H.G. nr. 286/2011 
republicată cu completările şi 
modificările următoare. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul Direc-
ţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului sector 4, din 
str. soldat Enache Ion nr. 1A şi pe 
pagina de internet a instituţiei, 
www.dgaspc4.ro. Data şi ora susţi-
nerii interviului se afişează obliga-
toriu odată cu rezultatele la proba 
scrisă şi/sau practică, după caz. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon 0372715100 
interior 26 Serviciul Resurse 
Umane .

l Societatea Unicom Tranzit SA, 
cu sediul în Oras Voluntari, judeţul 
Ilfov, companie specializată în 
transporturi de marfă pe calea 
ferată, angajează: lăcătuş mecanic 
-Oraş Feteşti, Judeţul Ialomiţa. 
Candidaţii interesaţi pot trimite 
până la data de 13.03.2018 un 
Curriculum vitae la nr. de fax 
021.232.56.51 sau la următoarea 
adresă de e-mail iuliana.lupu@
integral-bc.ro. Numai candidaţii 
selectaţi vor fi invitaţi la un 
interviu, a cărui dată va fi stabilită 
de comun acord cu aceştia. Toate 
candidaturile vor fi analizate cu 
obiectivitate şi cu respectarea 
drepturilor privind datele cu 
caracter personal. Nu vor fi luate 
în considerare candidaturile care 
nu vor îndeplini condiţiile mini-
male solicitate în specificaţiile 
postului. Compania îşi rezervă 
dreptul de a testa competenţele 
declarate de către candidaţi.

VÂNZĂRI IMOBILIARE  
l Braşov, vând apartament 
central, 8/8. Telefon 0724/557045.

CITAȚII  
l Ichim Lucian în calitate de 
pârât este citat sa se prezinte la 
Judecătoria Iaşi în data de 
28.03.2018, ora 08.30, la completul 
C12, de către Ichim Anca-Mihaela 
reclamant, pentru soluționarea 
dosarul nr. 15769/245/2017, obiect 
“divorț cu minori; exercitarea 
autorității părinteşti; stabilire 
domiciliu minori; pensie întreți-
nere”.

l Numitul Moraru Ilie-Doinel, 
pârât în dosar nr. 26318/245/2017, 
aflat pe rolul Judecătoriei  Iaşi, 
complet 11M, este chemat în data 
de 11 aprilie 2018, ora 8.30, la 
Judecătoria Iaşi, pentru divorț. În 
caz de neprezentare se va judeca în 
lipsă.

l Se citeaza in calitate de parata 
numita Vieru Cristina, cu ultim 
domiciliu cunoscut in Iasi, b-dul 
Nicolae Iorga, nr.39, bl.H2, et.9, 
ap.11, la Judecatoria Iasi in dosar 
nr. 15113/245/2017, cu termen la 
data de 27.03.2018, complet nr.22, 
sala 3, ora 8.30, in proces cu recla-

manta SC Veolia Energie Iasi SA, 
avand ca obiect pretentii.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Alexandru Odobescu nr. 
7, judeţul Argeş, este citată în data 
de 05.04.2018, ora 8,30 la Judecă-
toria Piteşti, complet C4-4J, 
Camera 2, din Piteşti, b-dul Eroilor 
nr. 5, jud. Argeş, în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l  n r. 
24640/280/2012, în contradictoriu 
cu Toma Elena şi Stoica Emil 
Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, str. 
Trivale, nr. 49, judeţul Argeş este 
citată în data de 05.04.2018, ora 
8,30 la Judecătoria Piteşti, 
completul C4-4J, camera 2, din 
Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeş, în calitate de pârâtă în 
Dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena şi 
Stoica Emil Sorin.

l Se citează Stănculescu Paul, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Canada, 909-88 Somerset Street 
W, Ottawa Ontario K2P OH6, 
pentru ca în data de 27.03.2018, 
ora 9,00, să se prezinte la Judecă-
toria Costeşti, judeţul Argeş, în 
calitate de pârât – Dosar nr. 
334/214/2015, în proces de partaj 
cu Gheorghe Florica Claudia, 
pentru partajarea terenurilor 
menţionate în titlurile de proprie-
tate  nr.  97389/29.08 .1997; 
110208/12.07.2000 – autor Dedu 
(Stănculescu) S. Ion. 

l Numitii Muscal Soloman, Szabo 
Roza, sunt citati la Judecatoria 
Sighetu Marmatiei, in proces cu 
Oros Ionita Cornelia, la termenul 
din data de 27 martie, in dosar nr. 
2822/307/2017, obiect uzucapiune.
 
l Numitii Szaplonczai Ilona, 
Szaplonczai Zsofia, Szaplonczai 
Istvan, Szaplonczai Lajos, sunt 
citati la Judecatoria Sighetu 
Marmatiei in proces cu Bilasco 
Gheorghe si Bilasco Marie, la 
termenul din data de 8 mai 2018, 
in dosar 3499/307/2017, obiect 
uzucapiune.

l Numitul Banca Sevastel, fiul lui 
Marin şi Elisabeta, cu ultimul 
domiciliu în com.Poiana Mare, 
județul Dolj, dispărut la data de 
10.05.2015, este citat în dosarul 
2310/201/2017, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții, 
la data de 19.03.2018, la Judecă-
toria Calafat. 

l Citaţie emisă la 05.03.2018 în 
dosar nr.73/2017. Magraon Alina-
Ramona, domiciliată în Timişoara, 
str.Frunzei, nr.25, ap.11, având 
CNP: 2780719354728, cod poştal 
300495, judeţul Timiş, se citează 
pentru data de 21 martie 2018, ora 
12.00, în vederea soluţionării liti-
giului cu reclamanta, Societatea 
„Matis Grup” SRL, cu sediul 
social în localitatea Chişoda, str.
Primăverii, nr.34A, judeţul Timiş, 
înregistrată la ORC de pe lângă 
T n b u n a l u l  Ti m i ş  s u b  n r.
J35/100/2004,  având CUI: 
RO16046454, cont: RO30BTR-
LRONCRT0204249301, la Banca 
Transilvania. Dezbaterile vor avea 
loc la sediul Curţii de Arbitraj de 

pe lângă Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Timiş, din 
Timişoara, Bv.Eroilor de la Tisa, 
nr.22, judeţul Timiş. Prezenta 
constituie citaţie pentru termenul 
de mai sus. Dr.Constantin D.Popa, 
preşedinte. Carmen Cocieru, asis-
tent arbitral.

l Se citează numiții Sângeorzan 
Florian,  Sângeorzan Emil , 
Sângeorzan Dochia, Sângeorzan 
Viorica, Sângeorzan Anton, 
Sângeorzan Savir şi Sângeorzan 
Maxim în calitate de pârâți la 
Judecătoria Năsăud, în dosarul 
191/265/2017, pentru termenul din 
17.04.2018.

l Radu Eugenia Steliana, în cali-
tate de pârâtă, este încunoştiinţată 
că s-a pronunţat hotărârea civilă 
nr.  12528/2017,  în dosarul 
nr.3216/215/2015, al Judecătoriei 
Craiova, având ca reclamanţi pe 
Rojişteanu Adrian şi Rojişteanu 
Elena.

l Subsemnatul Beldiman Marian 
chem in instanță in data de 
28.03.2018 pe numitii Necula 
Angelo Iulian si Mihaisteanu 
Manuel George in calitate de 
parati in dosarul 15209/233/2017 la 
Judecătoria Galati avand ca obiect 
anulare carte identitate.

l Avi Farm Selecţion SRL, cu 
sediul în Sat Tisa Silvestri nr. 26, 
loc. Odobeşti, jud. Bacău, este citată 
în calitate de pârâtă, la Tribunalul 
Bacău, secţia A II –A civilă şi de 
contencios administrativ şi fiscal 
Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, în 
data de 04 aprilie 2018 ora 09:00, 
camera 2, complet C2 l p, în dosarul 
nr. 3493/110/2017, având ca obiect: 
obligaţia de a face -fond în proces 
cu Has Real Estate SRL.

l SC Salubris SA Iaşi, citează spre 
comunicare terțului poprit SC 
Dynamic Floor Grup SRL, cu 
sediul în Iaşi/Dancu bl. D1, Sc. C, 
Et. 3, Ap. 11, jud. Iaşi, având ca 
obiect validarea popririi  -debitor 
Bulea Constantin. 

Numitul Pleşoianu Niță, domi-
ciliat în comuna Unirea, 
județul Dolj, este chemat în 
data de 15.03.2018, în calitate 
de pârât în Dosarul Civil 
nr.2633/ 201/2017, aflat pe rolul 
Judecătoriei Calafat, în proces 
cu Mladin Aurel Vener, recla-
mant şi Dincă Claudia Ana, 
pârâtă, pentru Tăgadă Paterni-
tate.

DIVERSE  
l Conducerea Universităţii din 
Bucuresti, convoacă la sediul 
Rectoratului -Direcţia Juridică, 
din B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 
36-46, sector 5, în orice zi lucră-
toare, din intervalul 09.03.2018 
-14.03.2018, între orele 09-15, pe dl 
Petrişor Nicolae, pentru înmâ-
narea unei comunicări scrise. 
Persoana de contact este d-na 
R ă b î n c ă  A n a  M a r i a 
-021.307.73.75.

l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Băleşti, din judeţul 
Vrancea anunţă publicarea dpcu-

mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr 43, 
incepând cu data de 12.03.2018, pe 
o perioada de 60 de zile, la sediul 
Primăria Balesti, conform art 14 
alin (1) si (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr 
7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei si pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară.

l Ilie Ana-Gabriela, avand domi-
ciliul in municipiul Bucuresti sos.
Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5, et.5, 
ap.177 t i tular  a l  planului 
P.U.Z.-cladire P+1E-showroom 
dispozitive electronice i.t., depozi-
tare aferenta, utilitati, imprejmuire 
teren, ridicare topografica, judet 
Ilfov, comuna Berceni, Sola 25 
P61/1/1,2,3 anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului Favorabil 
pentru PUZ-construire locuinte 
individuale P+1E+M. Documen-
tatia a fost afisata pentru consul-
tare pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov si a fost discutata in sedinta 
CATU-nr.15C din data de 
03.11.2017. Observatii/comentarii 
si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
09.03.2018.

l Miu Marinica, avand domiciliul 
in judetul Ilfov comuna.Berceni, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-Ansamblu locuinte P+1+M, 
Functiuni Complementare, 
Amenajare circulatii si utilitati, 
localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T15, P38/2/22 anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ-An-
samblu locuinte P+1+M, Functiuni 
Complementare, Amenajare circu-
latii si utilitati. Documentatia 
putand fi consultata pe site-ul 
Primariei Comunei Berceni. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Primariei Comunei 
Berceni, cu sediul in judetul Ilfov, 
s t r. B - d u l . 1 M a i ,  n r. 2 3 3 , 
(tel.021/365.19.68), de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-14.00, ince-
pand cu data de 09.03.2018.

l Florea Marin, avand domiciliul 
in judetul Ilfov comuna.Berceni, 
strada Avram Iancu, nr.35, titular 
al planului P.U.Z.-Ansamblu locu-
inte P+1+M, Functiuni Comple-
mentare, Amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T4, P15/1/17,18 anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ–
Ansamblu locuinte P+1+M, Func-
tiuni Complementare, Amenajare 
circulatii si utilitati. Documentatia  
putand fi consultata pe site-ul 
Primariei Comunei Berceni. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Primariei Comunei 
Berceni, cu  sediul in judetul Ilfov, 
s t r. B - d u l . 1 M a i ,  n r. 2 3 3 , 

(tel.021/3651968), de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-14.00, ince-
pand cu data de 09.03.2018.

l S.C. Berceni Gardens S.R.L., 
avand sediul in municipiul Bucu-
resti, sector 5, Bd.Natiunilor Unite, 
nr.1, Ansamblu Gemenii Sitraco, 
biroul B4, cam.1, bl.108,  titular al 
planului P.U.Z.-reparcelare 
teren-modificare PUZ-construire 
ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M si utilitati, localitatea 
B e r c e n i ,  j u d e t  I l f o v,  T 5 , 
P18/5/24,25,26,27, anunta publicul 
interesat asupra   depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului Favo-
rabil pentru PUZ–construire 
locuinte individuale P+1E+M. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov si a fost discutata in 
sedinta CATU-nr.8C din data de 
29.06.2017. Observatii/comentarii 
si sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen de 
15 zile calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data 
de 09.03.2018.

l Primaria comunei Branesti, 
avand sediul in judetul Ilfov, 
comuna Branesti, satul Branesti, 
strada Bd. I.C. Bratianu, nr.69, 
titular al planului P.U.Z.-pentru 
tama stadala-construire Parc 
industrial cu unitati depozitare 
industriale si agricole, localitatea 
B r a n e s t i ,  j u d e t  I l f o v , 
T119,121,121/1,122, 123,123/1, 
133,132,131 si zona de nod rutier 
T97, 98 anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil 
pentru PUZ–construire locuinte 
individuale P+1E+M. Documen-
tatia a fost afisata pentru consul-
tare pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov si a fost discutata in sedinta 
CATU-nr.15C din data de 
03.11.2017. Observatii/comentarii 
si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen de 
12 zile  calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data 
de 12.03.2018

l Nicorescu Stelică şi soția Nico-
rescu Ramona anunță publicul 
interesat asupra deciziei etapei de 
încadrare de către APM Timiş de a 
nu se efectua evaluarea impactului 
asupra mediului şi evaluarea adec-
vată în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată, 
pentru proiectul „Extindere 
pensiune turistică P+1E+M, cu o 
sală de evenimente P, în sat 
Begheiul Mic, nr.135”, propus a fi 
amplasat între localitatile Begheiu 
Mic, nr.55, nr.CF 401825, jud.
Timiş. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
APM Timiş, jud.Timiş, localitatea 
Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între 
orele  8.00-16.30,  vineri, între orele 
8.00-14.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: http://
apmtm.anpm.ro- Secțiunea Acor-
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duri de mediu. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații 
la proiecul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunț, până la 
data de 13.03.2018.

l 1.Autoritatea contractantă: 
Primăria Comunei Buzescu, str.
Cuza Vodă, nr.39,  comuna 
Buzescu, judeţul Teleorman, 
telefon: 0247.330.635,  fax: 
0247.330.723, e-mail: primariabu-
zescu@gmail.com. 2.Reglemen-
tări legale privind acordarea de 
finanţare nerambursabilă: Legea 
nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general. 3.Domeniile pentru care 
se acordă finanţarea nerambursa-
bilă: Activităţi sportive şi de 
tineret: -Sportul de performanţă 
(Divizie superioară, Divizie 
medie, Divizie inferioară, sport 
individual) -valorificarea aptitu-
dinilor individuale şi de echipă în 
cadrul competiţiilor pentru ameli-
orarea rezultatelor sportive, reali-
zarea de recorduri sau obţinerea 
victoriei, cantonamente, semican-
tonamente, concursuri şi întreceri 
sportive. Obiective: dezvoltarea 
activităţii sportive pe plan local, 
naţional sau internaţional, după 
caz; 4.Suma disponibilă pentru 
sprijinul financiar acordat de 
autoritatea finanţatoare este de 
160.000Lei. Valoarea finanţării 
care se acordă pentru un proiect 
este de maxim 160.000Lei, 
conform ghidurilor solicitantului. 
Grantul maxim acordat prin 
acest program este de cel mult 
90% din totalul cheltuielilor eligi-
bile ale proiectului. Diferenţa 
(10%) trebuie să fie asigurată din 
sursele proprii ale solicitantului, 
ale partenerilor acestuia sau din 
alte surse. Fiecare solicitant 
trebuie să contribuie cu un aport 
propriu de cel puţin 10% din 
costurile totale eligibile ale proiec-
tului, sumă ce va fi identificată în 
contul deschis special pentru 
proiect. Contribuţia financiară 
proprie a solicitantului se va veri-
fica o dată cu întocmirea rapor-
tului  f inal  a l  proiectului . 
Contribuţia în natură nu este 
eligibilă. 5.Localizare. Proiectele 
trebuie să vizeze grupuri-ţintă 
numai din Comuna Buzescu, 
judeţul Teleorman. 6.Eligibili-
tatea aplicanţilor. (1)Pentru a fi 
eligibili la accesarea fondurilor 
nerambursabile, solicitanţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)să fie o structură 
sportivă recunoscută în condiţiile 
legii; b)să facă dovada afilierii la 
federaţia sportivă naţională de 
specialitate şi/sau la asociaţia pe 
ramură de sport judeţeană, după 
caz; c)să facă dovada depunerii 
situaţiei financiare la data de 31 
decembrie anul precedent la 
organul fiscal competent; d)să nu 
aibă obligaţii de plată exigibile 
din anul anterior către bugetul 
local al Comunei Buzescu; e)să nu 
aibă obligaţii de plată exigibile 
privind impozitele şi taxele către 
stat, precum şi contribuţiile către 
asigurările sociale de stat; f)să nu 
se af le în litigiu cu instituţia 
publică căreia îi solicită atribuirea 
unui contract de finanţare; g)să 
nu furnizeze informaţii false în 

documentele care însoţesc cererea 
de finanţare; h)să participe cu o 
cont r ibuţ i e  f inanc iară  de 
minimum 10% din valoarea 
totală a proiectului; i)să nu facă 
obiectul unei proceduri de dizol-
vare sau de lichidare ori să nu se 
afle deja în stare de dizolvare sau 
de lichidare în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; j)să 
depună cererea de finanţare 
completă în termenul stabilit de 
autoritatea finanţatoare. Solici-
tanţii, respectiv partenerii (dacă 
sunt), trebuie să depună o dată cu 
cererea de finanţare o declaraţie 
pe propria răspundere că nu se 
încadrează în nici una din situa-
ţiile de la punctele de mai sus. 7.
Unde şi cum se depun cererile de 
finanţare. Documentele de eligibi-
litate ale proiectului pot fi trimise 
numai prin poştă sau direct la 
registratură, în plic sigilat, la 
sediul Autorităţii Finanţatoare: 
Comuna Buzescu, jud.Teleorman. 
Documentele de eligibilitate 
trebuie îndosariate şi sigilate. 
Plicul trebuie să poarte numele 
complet al solicitantului, adresa 
organizaţiei, titlul proiectului şi 
menţiunea (în limba română) „A 
nu se deschide înainte de sesiunea 
de evaluare”. În vederea respec-
tării principiilor prevăzute la art. 
20 din Legea nr.350/2005, autori-
tatea finanţatoare a stabilit ca 
termenul-limită de depunere a 
documentaţiei să fie de 15 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
VI-a, a anunţului de participare 
la sesiunea de finanţare neram-
bursabilă, respectiv 30 martie 
2018, ora 15.00. Nu vor fi eligibile 
solicitările depuse după data 
menţionată mai sus. De asemenea 
la întocmirea cererii se vor avea 
în vedere acţiuni care vor fi efec-
tuate după data încheieri i 
contractului de cofinanţare. 8.
Termenul-limită pentru înain-
tarea solicitărilor de finanţare 
nerambursabilă este 30 martie 
2018, ora 15.00. Selecţia şi evalu-
area proiectelor va fi în perioada 
02 aprilie-13 aprilie 2018. 9.Infor-
maţii suplimentare. Informaţiile 
suplimentare se pot obţine la 
s ed iu l  Pr imăr ia  Comune i 
Buzescu, str.Cuza Vodă, nr.39, 
comuna  Buzescu ,  jude ţu l 
Teleorman, telefon: 0247.330.635, 
fax: 0247.330.723, e-mail: prima-
riabuzescu@gmail.com. Notă: 
Programul pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile 
valabil pe anul 2018 a fost 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, nr.10 din 02.03.2018.

SOMAȚII  
l Emisă în temeiul art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin rezoluţia din 
data de 23.02.2018, cu privire la 
cererea înregistrată pe rolul Jude-
c ă t o r i e i  I n e u ,  s u b  d o s a r 
nr.324/246/2018, cu termen de 
judecată stabilit la data de 
18.04.2018, formulată de petenţii 
Jurca Dimitrie şi Jurca Sofia, 
ambii cu domiciliul procesual ales 
la Cabinet de avocat Truţ Adriana 
Melania, din localitatea Seleuş, 
nr.202, jud.Arad, prin care au soli-
citat a se constata că au dobândit 
dreptul de proprietate în regim de 
proprietate comună devălmaşă 
asupra imobilului situat în comuna 
Seleuş, nr. administrativ nou 56 
(nr. admin. vechi 356), înscris în 
CF nr.303065 Seleuş, /CF vechi 
1185) cu nr.top. 1553/a, compus 
din intravilan în suprafaţă de 1439 
mp., cu categoria de folosinţă 
curţi, construcţii şi casă,  prin 
uzucapiunea de 20 de ani de la 
moartea proprietarilor tabulari de 
sub Bl, B2 şi B3, respectiv 
defuncţii Anca Ilie şi Anca Elisa-
beta. Prezenta somaţie se afişează 
timp de o lună la sediul instanţei şi 
la sediul primăriei în raza căreia se 
află imobilul şi se publică într-un 
ziar de largă răspândire, timp în 
care toţi cei interesaţi au posibili-
tatea să depună  de îndată opoziţie 
la Judecătoria Ineu, întrucât în caz 
contrar în termen de o lună de la 
ultima afişare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii recla-
mantului cu privire la constatarea 
dreptului său de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administratie al 
Societatii Cooperativa de Consum-
Darasti convoaca membrii coope-
ratori la Adunarea Generala 
ordinara a Societatii in data de 
30.03.2018 ora 10,00 la sediul 
Cooperativei 1 Decembrie, jud.
Ilfov, str.Liviu Rebreanu nr.25, bl.B 
cu urmatoarea ordine de zi: 1.
Raportul Consiliului de Adminis-
tratie, prezentarea situatiei finan-
c i a r e  p r i v i n d  a c t i v i t a t e a 
desfasurata in anul 2017 si fixarea 
valorii dividendelor. 2.Raportul 
cenzorului. 3.Stabilirea renumera-
tiei cuvenite administratorilor si 
cenzorului pentru exercitiul in 
curs. 4.Aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2018 
si a programului de activitate. 6.
Ratificarea deciziilor luate de catre 
consiliul de administratie in anul 

2017 si pana in prezent. 7.Alegerea 
delegatului la Adunarea Generala 
a UJCC Ilfov, respectiv a repre-
zentantului Societatii Cooperative 
Darasti. 8.Aprobarea privind 
imputernicirea presedintelui Soci-
etatii Cooperative de Consum 
Darasti pentru semnarea hotararii 
Adunarii Generale Ordinare. 9.
Diverse. In cazul in care nu vor fi 
intrunite conditiile statutare 
(prezenta a jumatate plus unu a 
membrilor cooperatori), a doua 
adunare generala ordinara se 
convoaca  pentru  data  de 
03.04.2018 ora 10,00 in acelasi loc, 
cu aceeasi ordine de zi. Adunarea 
generala extraordinara: 1. Apro-
barea privind instrainarea de 
imobilizari corporale apartinand 
Societatii Cooperative de Consum 
Darasti. 2. Aprobarea transmiterii 
in folosinta a imobilizarilor corpo-
rale apartinand cooperativei. 3. 
Aprobarea privind imputernicirea 
Presedintelui pentru semnarea 
Hotararii Adunarii Generale 
extraordinare. 4. Diverse. 

l Consiliul de Administratie al 
Societatii Cooperativa de Consum- 
1.Decembrie convoaca membrii 
cooperatori la Adunarea Generala 
ordinara a Societatii in data de 
30.03.2018 ora 10,00 la sediul 
Cooperativei 1 Decembrie, jud.
Ilfov, str.Liviu Rebreanu nr.25, bl.B 
cu urmatoarea ordine de zi: 1.
Raportul Consiliului de Adminis-
tratie, prezentarea situatiei finan-
c i a r e  p r i v i n d  a c t i v i t a t e a 
desfasurata in anul 2017 si fixarea 
valorii dividendelor. 2.Raportul 
cenzorului. 3.Stabilirea renumera-
tiei cuvenite administratorilor si 
cenzorului pentru exercitiul in 
curs. 4.Aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2018 
si a programului de activitate. 6.
Ratificarea deciziilor luate de catre 
consiliul de administratie in anul 
2017 si pana in prezent. 7.Alegerea 
delegatului la Adunarea Generala 
a UJCC Ilfov, respectiv a repre-
zentantului Societatii Cooperative 
1.Decembre. 8.Aprobarea privind 
imputernicirea presedintelui Soci-
etatii Cooperative de Consum 
1.Decembrie pentru semnarea 
hotararii Adunarii Generale Ordi-
nare. 9.Diverse. In cazul in care nu 
vor fi intrunite conditiile statutare 
(prezenta a jumatate plus unu a 
membrilor cooperatori), a doua 
adunare generala ordinara se 
convoaca  pentru  data  de 
03.04.2018 ora 10,00 in acelasi loc, 
cu aceeasi ordine de zi. Adunarea 

generala extraordinara: 1. Apro-
barea privind instrainarea de 
imobilizari corporale apartinand 
Societatii Cooperative de Consum 
1.Decembrie. 2. Aprobarea trans-
miterii in folosinta a imobilizarilor 
corporale apartinand cooperativei. 
3. Aprobarea privind imputerni-
cirea Presedintelui  pentru 
semnarea Hotararii Adunarii 
Generale extraordinare. 4. Diverse. 

l Convocator al Adunării Gene-
rale Ordinare a Acționarilor 
Certasig -Societate de Asigurare şi 
Reasigurare SA, Bucureşti, str.
Nicolae Caramfil, nr.61B, Sector 1, 
J40/9518/2003, CUI: 12408250, 
Societate autorizată de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
Registrul asiguratorilor şi reasigu-
ratorilor -RA-021/2003, Codul LEI 
( L e g a l  E n t i t y  I d e n t i f i e r ) 
-549300TNR84EPNR2QH36. În 
atenția acționarilor Certasig -Soci-
etate de Asigurare şi Reasigurare 
SA. Consiliul de Administrație al 
Certasig -Societate de Asigurare şi 
Reasigurare SA („Societatea”), 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății 
pentru data de 24.04.2018, ora 
11.00, la sediul social sau pe data 
de 25.04.2018, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, în cazul în care la 
prima convocare nu se vor înde-
plini condițiile privitoare la 
cvorum, cu următoarea: ordine de 
zi a Adunării Generale Ordinare: 
1.Aprobarea situațiilor financiare 
pe anul 2017, conform Normei 
nr.41/2015, privind situațiile finan-
ciare anuale individuale şi situa-
țiile financiare consolidate ale 
entităților care desfăşoară activi-
tate de asigurare şi/sau reasigu-
rare, respectiv a bilanțului contabil 
şi contului de profit şi pierderi ale 
Societății la 31.12.2017, în baza 
Raportului Consiliului de Admi-
nistrație cu privire la anul finan-
ciar 2017; 2. Discutarea şi 
aprobarea raportului de audit 
extern cu privire la exercițiul 
financiar 2017; 3. Aprobarea 
raportului privind activitatea 
administratorilor pe anul 2017 şi 
descărcarea de gestiune a acestora; 
4. Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2018; 5. 
Numirea şi împuternicirea unui 
reprezentant al acționarilor pentru 
a întreprinde toate acțiunile nece-
sare pentru aducerea la îndeplinire 
a hotărârilor Adunării Generale a 
Acționarilor convocate prin 
prezenta şi efectuarea tuturor 
formalităților aferente necesare. În 
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conformitate cu prevederile 
art.117(2) din Legea nr. 31/1990, 
privind societățile comerciale, 
republicată, cu modificările ulteri-
oare, situațiile financiare și rapoar-
t e l e  a d m i n i s t r a t o r i l o r  ș i 
directoratului, precum și orice 
document relevant cu privire la 
sus-menționată ordine de zi au fost 
puse la dispoziția acționarilor 
pentru a fi consultate la sediul 
Societății începând cu data publi-
cării  convocatorului.  Data: 
07.03.2018. Ivan Vohlmuth, Preșe-
dintele Consiliului de Adminis-
trație.

l Convocator Presedintele Ordi-
nului Tehnicienilor Dentari din 
Romania cu sediul in Bucuresti, 
sos. Iancului nr. 4B-4K, sector 2, 
avand Codul de inregistrare fiscala 
22889959, in baza prerogativelor 
conferite de Legea nr.96/2007, 
Statutul si  ROF-ul OTDR, 
convoaca Adunarea Generala a 
Municipiului Bucuresti a tehnicie-
nilor dentari -membri OTDR din 
Judetul Bucuresti pentru data de 
24.03.2018, ora 11,00. Lucrarile 
adunarii generale judetene elective 
2018 se vor desfasura in Bucuresti, 
str.Tudor Arghezi, nr.18, sector 2 
(sediul CMB al OTDR). La 
adunarea generala judeteana sunt 
indreptatiti sa participe si sa voteze 
toti tehnicienii dentari membri 
OTDR activi, cotizanti, inscrisi in 
RUTD 2017 revizuit si actualizat 
la 31.12.2017 (publicat pe siteul 
www.otdr.ro ). Adunarea Generala 
a municipiului Bucuresti a tehnici-
enilor dentari -membri OTDR, va 
avea urmatoarul punct pe ordinea 
de zi: 1.Desemnarea (prin alegere 
pentru completarea/ inlocuirea) 
reprezentantilor tehnicienilor 
dentari -membri OTDR, in 
Adunarea Generala Nationala a 
OTDR. Accesul membrilor OTDR 
indreptatiti  sa participe la 
adunarea generala judeteana/ a 
municipiului Bucuresti este permis 
prin simpla proba a identitatii 
acestora, facuta cu actul de identi-
tate. Sedinta este statutara daca 
intruneste conditiile art.70 din 
ROF al OTDR. In situatia neinde-
plinirii conditiilor statutare de 
cvorum, adunarea generala jude-
teana este convocata, in data de 
24.03.2018 ora 13,00, cu menti-
nerea ordinei de zi si a locului de 
desfasurare. PRESEDINTE 
OTDR DOMBAI  ATTILA 

CSABA Prin mandatar, Costea 
Stefan Reprezentant al Consiliul 
Municipiului Bucuresti al OTDR

l S.C. Five Holding S.A, str.Ion 
Roata nr.3, Constanta, O.R.C. 
J13/1334/1998, CUI RO10562600. 
Convocator. Presedintele Consi-
liului de Administratie al S.C. Five 
Holding S.A. In conformitate 
prevederile Legii 31/1990 privind 
societatile comerciale, republicata, 
modificata si potrivit Actului 
constitutiv al societatii, convoaca  
Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor, care va avea loc in 
data de 11.04.2018 la sediul socie-
tatii din Constanta, strada Ion 
Roata nr.3 ora 10:00, cu urma-
toarea ordine de zi: -Prelungirea  
mandatului in functia de membru 
si Presedinte al Consiliului de 
Administratie societatea Anirva 
Manager SRL, cu sediul in 
Constanta, str.Contraamiral Vasile 
Negru nr.15, inregistrata la Oficiul 
registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Constanta sub nr. 
J13/1013/2014, avand C.U.I. 
33174453, prin Reprezentant 
Permanent (mandat) dl. Ciuceanu 
Valentin- administrator. -Prelun-
girea mandatului cenzorului 
Segher Livia pe o perioada de 3 
ani; -Prelungirea mandatului 
cenzorului Sararu Mihaela pe o 
perioada de 3 ani; -Aprobarea 
situatiilor finaciare ale Five-Hol-
ding SA  la data de 31.12.2017. 
-Diverse. In situatia neindeplinirii 
conditiilor de validitate la prima 
convocare, Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor va avea 
loc, cu aceeasi ordine de zi, ziua 
urmatoare respectiv pe data de 
12.04.2018  ora 10:00,  la sediul 
societatii din Constanta, strada Ion 
Roata nr.3. Presedinte C.A., 
Ciuceanu Valentin.

l Convocarea Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor 
INTERVAM S.A. Consiliul de 
Administratie al societatii de 
servicii de investitii financiare 
INTERVAM S.A. (“Societatea”), 
cu sediul in Romania, Strada 
Mircea Vulcanescu nr.79, sector.1, 
Bucuresti, avand numar de ordine 
la Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti 
J40/12941/1994, Cod unic de inre-
gistrare 5917749, autorizata de 
Comisia Nationala a Valorilor 
M o b i l i a r e  p r i n  D e c i z i i l e 

nr.718,719/10.04.2010, completate 
c u  A u t o r i z a t i a  A S F 
nr.A/40/28.06.2013,  Numar 
inscriere in Registrul CNVM 
PJR01SSIF/400013, conform 
prevederilor Legii nr.31/1990 si ale 
Legii nr. 297/2004, convoaca prin 
prezenta Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor 
pentru data de 10.04.2018, orele 
12:00, la sediul Societatii din 
strada Mircea Vulcanescu nr.79, 
Sector.1, Bucuresti, pentru toti 
actionarii Societatii inregistrati in 
Registrul Actionarilor pana la 
sfarsitul zilei de 25.03.2018 ("Data 
de Referinta"). Daca la prima 
convocare a Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor nu se 
va intruni cvorumul necesar, o a 
doua Adunare Generala Extraor-
dinara a Actionarilor se va desfa-
sura in acelasi loc, cu aceeasi 
ordine de zi, la data de  11.04.2018 
orele 12:00, pentru toti actionarii 
Societatii inregistrati in Registrul 
Actionarilor pana la sfarsitul Datei 
de Referinta. Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Extraordinare 
a Actionarilor: 1.  Aprobarea retra-
gerii autorizatiei de functionare ca 
societate de servicii de investitii 
financiare, emisa de Autoritatea de 
Supraveghere Financiara, pentru 
Societate. 2.Mandatarea domnului 
Ovidiu Sergiu POP, Presedinte al 
Societatii, cu posibilitatea de 
substituire, pentru: (i) a incheia si/
sau semna, in numele Societatii si/
sau al actionarilor Societatii: hota-
rarile prezentei Adunari Generale 
Extraordinare a Actionarilor, 
oricare si toate hotararile, docu-
mentele, aplicatiile, formularele si 
cererile adoptate/intocmite in 
scopul sau pentru executarea hota-
rarilor prezentei Adunari Generale 
Extraordinare a Actionarilor in 
relatie cu orice persoana fizica sau 
juridica, privata sau publica, si 
pentru (ii) a efectua toate formali-
tatile legale pentru inregistrare, 
publicitate, opozabilitate, execu-
tare si publicare a hotararilor 
adoptate. Presedintele Consiliului 
de Administratie, Ovidiu Sergiu 
Pop.

l Convocare Consiliul de Admi-
nistrație al S.C. Uzinsider S.A. 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor la 
data de 10.04.2018, ora 12:00 la 
sediul societății, cu următoarea 
Ordine de zi 1.Aprobarea divizării 
parțiale S.C. Uzinsider General 
Contractor S.A. în conformitate cu 

proiectul de divizare publicat în 
Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 
835/27.02.2018. 2.Aprobarea modi-
ficării capitalului social al S.C. 
Uzinsider General Contractor 
S.A., în conformitate cu proiectul 
de divizare publicat în Monitorul 
Oficial  partea a IV-a ,  nr. 
835/27.02.2018. 3.Actualizarea 
actului constitutiv al S.C. Uzin-
sider General Contractor S.A. ca 
urmare a executării operației de 
divizare parțială a S.C. Uzinsider 
General Contractor S.A. 4.Împu-
ternicirea domnului Dragoș-Con-
stantin Zaharia, identificat cu C.I. 
RX nr. 886297, eliberată de SPCEP 
S6, biroul nr. 4, la data de 
08.04.2016, CNP 1760727040019, 
să ne reprezinte în toate etapele 
procedurale necesare înregistrate 
la Oficiul Registrului Ccomerțului 
al Municiupiului București a hotă-
rârii prezentei AGEA. La ședință 
pot participa și vota acționarii 
înregistrați în Registrul Acționa-
rilor la sfârșitul zilei de 30.03.2018 
(data de referință). Acționarii pot 
participa personal (pe baza actului 
de identitate) sau pot fi reprezen-
tați în cadrul A.G.A. de către alte 
persoane cărora le-au acordat 
procură specială conform formula-
rului pus la dispoziție de către 
societate în condițiile legii. Formu-
larele de procură specială se pot 
obține de la sediul societății, înce-
pând cu data de 30.03.2018. Un 
exemplar original al procurii 
speciale acordate se va depune la 
sediul societății cu minim 48 de ore 
înainte de data A.G.E.A. Dacă la 
prima convocare adunarea nu va fi 
statutar constituită, ședința se 
reconvoacă pentru data de 
11.04.2018, în aceleași condiții (loc, 
oră, ordine de zi). Materialele 
supuse dezbaterii pot fi consultate 
la Secretariatul A.G.E.A. de la 
sediul societății. Relații suplimen-
tare se pot obține la numărul de 
telefon: 021.313.16.34. Președintele 
Consiliului de Administrație, Ing. 
Constantin Savu. 

l Convocare Consiliul de Admi-
nistrație al S.C. Uzinsider S.A. 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor la data de 
25.04.2018, ora 12:30 la sediul 
societății, cu următoarea Ordine de 
zi 1.Raportul Consiliului de Admi-
nistrație, raportul auditorului 
extern, bilanțul contabil și contul 
de profit și pierderi pe anul 2017 și 
aprobarea acestora. Descărcarea 
de gestiune a Consiliului de Admi-

nistrație, a președintelui acestuia și 
a directorului general al societății 
pe anul 2017. 2.Aprobarea reparti-
zării profitului net pe anul 2017 
3.Aprobarea BVC 2018 4.Prelun-
girea cu încă un an a contractului 
de audit intern sau a actelor adițio-
nale la acesta cu S.C. Audit Eam 
Zuca S.R.L. 5.Prelungirea cu încă 
un an a contractului de audit 
extern sau a actelor adiționale la 
acesta cu S.C. Mid Consulting 
S.R.L. (de la 31.08.2018 până la 
31.08.2019). 6.Împuternicirea 
domnului Dragoș-Constantin 
Zaharia, identificat cu C.I. seria 
RX nr. 886297, eliberată de SPCEP 
S6, biroul nr. 4, la data de 
08.04.2016, CNP1760727040019, 
să ne reprezinte în toate etapele 
procedurale necesare înregistrării 
la Oficiul Registrului Comerțului 
al Municipiului București a hotă-
rârii prezentei A.G.O.A. La ședință 
pot participa și vota acționarii 
înregistrați în Registrul Acționa-
rilor la sfârșitul zilei de 18.04.2018 
(data de referință). Acționarii pot 
participa personal (pe baza actului 
de identitate) sau pot fi reprezen-
tați în cadrul A.G.A. de către alte 
persoane cărora le-au acordat 
procură specială conform formula-
rului pus la dispoziție de către 
societate în condițiile legii. Formu-
larele de procură specială se pot 
obține de la sediul societății, înce-
pând cu data de 25.03.2018. Un 
exemplar original al procurii 
speciale acordate se va depune la 
sediul societății cu minim 48 de ore 
înainte de data A.G.O.A. Dacă la 
prima convocare adunarea nu va fi 
statutar constituită, ședința se 
reconvoacă pentru data de 
26.04.2018, în aceleași condiții (loc, 
oră, ordine de zi). Materialele 
supuse dezbaterii pot fi consultate 
la Secretariatul A.G.O.A. de la 
sediul societății. Relații suplimen-
tare se pot obține la numărul de 
telefon: 021.313.16.34. Președintele 
Consiliului de Administrație, Ing. 
Constantin Savu. 

l Convocare Consiliul de Admi-
nistrație al SC Uzinsider General 
Contractor SA, cu sediul în Bucu-
rești, B-dul CAROL I nr. 12, sector 
3, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor (AGOA) 
la data de 10.04.2018 ora 10.30, la 
sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Raportul de 
gestiune, raportul auditorului 
extern, bilanțul contabil și contul 
de profit și pierdere pe anul 2017 și 
aprobarea acestora. Descărcarea 
de gestiune a Consiliului de Admi-
nistrație, a președintelui acestuia și 
a directorului general al societății 
pe anul 2017. 2.Aprobarea BVC pe 
anul 2018. 3.Aprobarea repartizării 
profitului net pe anul 2017. 4.
Aprobarea programului de inves-
tiții pe anul 2018. 5.Aprobarea 
organigramei pe anul 2018. 7.
Reinnoirea contractului de audit 
financiar extern cu firma “Mid 
Consulting” SRL pentru perioada 
30.05.2018–29.05.2019. 8.Reinno-
irea contractului de audit financiar 
intern cu firma “AUDIT EAM” 
SRL. La ședință pot participa și 
vota acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la sfârșitul 
zilei de 30.03.2018 (data de refe-
rință). Dacă la prima convocare 
adunarea nu va fi statutară, 
ședința se reconvocă pe data de 
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11.04.2018 în aceleași condiții (loc, 
oră, ordine de zi). Acționarii pot 
participa personal sau pot fi repre-
zentați în cadrul AGOA de către 
reprezentanții lor legali sau de 
către alte persoane cărora li s-a 
acordat procură pe baza formula-
rului de procură specială, pus la 
dispoziție de către societate, în 
condițiile legii. Un exemplar 
original al procurii special acordate 
se va depune la sediul societătii cu 
minim 48 de înainte de data 
A.G.O.A. Președintele Consiliului 
de Administrație, Ing. Constantin 
Savu. 

l Convocare Consiliul de Admi-
nistrație al S.C. Uzinsider General 
Contractor S.A., cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Carol I nr. 12, sector 3, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
(AGEA) la data de 10.04.2018 ora 
11.30, la sediul societății, cu urmă-
toarea Ordine de zi 1.Aprobarea 
divizării parțiale S.C. Uzinsider 
General Contractor S.A. în confor-
mitate cu proiectul de divizare 
publicat în Monitorul Oficial 
partea a IV-a, nr. 835/27.02.2018. 
2.Aprobarea modificării capitalului 
social al S.C. Uzinsider General 
Contractor S.A., societate parțial 
divizată, în conformitate cu 
proiectul de divizare publicat în 
Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 
835/27.02.2018. 3.Actualizarea 
actului constitutiv al S.C. Uzin-
sider General Contractor S.A., ca 
urmare a executării operației de 
divizare parțială a S.C. Uzinsider 
General Contractor S.A. 4.Împu-
ternicirea domnului Dragoș-Con-
stantin Zaharia, identificat cu C.I. 
RX nr. 886297, eliberată de SPCEP 
S6, biroul nr. 4, la data de 
08.04.2016, CNP 1760727040019, 
să ne reprezinte în toate etapele 
procedurale necesare înregistrate 
la Oficiul Registrului Comerțului 
al Municiupiului București a hotă-
rârii prezentei AGEA. La ședință 
pot participa și vota acționarii 
înregistrați în registrul Acționarilor 
la sfârșitul zilei de 30.03.2018 (data 
de referință). Acționarii pot parti-
cipa personal (pe baza actului de 
identitate) sau pot fi reprezentați în 
cadrul A.G.E.A de către alte 
persoane cărora le-au acordat 
procură specială conform formula-
rului pus la dispoziție de către 
societate în condițiile legii. Formu-
larele de procură specială se pot 
obține de la sediul societății înce-
pând cu data de 30.03.2018. Un 
exemplar original al procurii 
special acordate se va depune la 
sediul societății cu minim 48 de ore 
înainte de data A.G.E.A. Dacă la 
prima convocare adunarea nu va fi 
statutar constituită, ședința se 
reconvoacă pentru data de 
11.04.2018, în aceleași condiții (loc, 
oră, ordine de zi). Materialele 
supuse dezbaterii pot fi consultate 
la secretariatul A.G.E.A. de la 
sediul socității. Relații suplimen-
tare se pot obține la numărul de 
telefon: 021.310.36.91 Președintele 
Consiliului de Administrație, Ing. 
Constantin Savu.

l Convocare Consiliul de Admi-
nistrație al S.C. Uzinsider Techno 
S.A. convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor la 
data de 10.04.2018, ora 11:00 la 
sediul societății, cu următoarea 

Ordine de zi 1.Aprobarea modifi-
cării capitalului social al S.C Uzin-
sider Techno S.A., societate 
beneficiară, ca urmare a procesului 
de divizare și fuziune în conformi-
tate cu proiectul de divizare 
publicat în Monitotul Oficial 
partea a IV-a, nr. 835/27.02.2018 
2.Actualizarea actului constitutiv 
al S.C. Uzinsider Techno S.A. ca 
urmare a executării preluării părții 
desprinse prin divizarea parțială a 
S.C. Uzinsider General Contractor 
S.A. 3.Împuternicirea domnului 
Dragoș-Constantin Zaharia, iden-
tificat cu C.I. RX nr. 886297, elibe-
rată de SPCEP S6, biroul nr. 4, la 
da ta  de  08 .04 .2016 ,  CNP 
1760727040019, să ne reprezinte în 
toate etapele procedurale necesare 
înregistrate la Oficiul Registrului 
Ccomerțului al Municiupiului 
București a hotărârii prezentei 
AGEA. La ședință pot participa și 
vota acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la sfârșitul 
zilei de 30.03.2018 (data de refe-
rință). Acționarii pot participa 
personal (pe baza actului de identi-
tate) sau pot fi reprezentați în 
cadrul A.G.A. de către alte prsoane 
cărora le-au acordat procură 
specială pe baza formularului pus 
la dispoziție de către societate în 
condițiile legii. Formularele de 
procură specială se pot obține de la 
sediul societății, începând cu data 
de 30.03.2018. Un exemplar 
original al procurii speciale acor-
date se va depune la sediul socie-
tății cu minim 48 de ore înainte de 
data A.G.E.A. Dacă la prima 
convocare adunarea nu va fi statu-
tară, ședința se reconvoacă pe data 
de 11.04.2018, în aceleași condiții 
(loc, oră, ordine de zi). Materialele 
supuse dezbaterii pot fi consultate 
la Secretariatul A.G.E.A. de la 
sediul societății. Relații suplimen-
tare se pot obține la numărul de 
telefon: 021.310.36.90. Președintele 
Consiliului de Administrație, Ing. 
Constantin Savu. 

l Convocare Consiliul de Admi-
nistrație al S.C. Uzinsider Techno 
S.A. convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor la data de 
25.04.2018, ora 10:30 la sediul 
societății, cu următoarea Ordine de 
zi 1.Raportul Consiliului de Admi-
nistrație, raportul auditorului 
extern, bilanțul contabil și contul 
de profit și pierderi pe anul 2017. 
Aprobarea acestora și descărcarea 
de gestiune a Consiliului de Admi-
nistrație, a președintelui acestuia și 
a directorului general al societății 
pe anul 2017. 2.Aprobarea reparti-
zării profitului net pe anul 2017 
3.Aprobarea BVC 2018 4.Apro-
barea organigramei Uzinsider 
Techno S.A. 5.Prelungirea manda-
tului și aprobarea contractelor de 
audit intern cu S.C. Audit Eam 
Zuca S.R.L. și de audit extern cu 
S.C. Mid Consulting S.R.L., pentru 
perioada 01.06.2018–31.05.2019. 
6.Împuternicirea domnului 
Constantin Savu –Președinte C.A. 
să semneze hotărârile Adunărilor 
Generale ale Acționarilor societății 
Uzinsider Techno S.A., actele adiți-
onale și actele constitutive actuali-
zate. 7.Împuternicirea domnului 
Dragoș-Constantin Zaharia, iden-
tificat cu C.I. seria RX nr. 886297, 
eliberat de SPCEP S6, biroul nr. 4, 
l a  d a t a  d e  0 8 . 0 4 . 2 0 1 6 , 
CNP1760727040019, să ne repre-

zinte în toate etapele procedurale 
necesare înregistrării la Oficiul 
Registrului Comerțului al Munici-
piului București a oricăror hotărâri 
ale A.G.A. Pentru ducerea la înde-
plinire a prezentului mandat, 
mandatarul nostru va îndeplini 
toate formalitățile necesare de a ne 
reprezenta și va semna în numele 
nostru cererile de înregistrare și 
orice documente vor fi necesare, 
semnătura acestuia fiindu-ne 
opozabilă. La ședință pot participa 
și vota acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la sfârșitul 
zilei de 31.03.2018 (data de refe-
rință). Acționarii pot participa 
personal (pe baza actului de identi-
tate) sau pot fi reprezentați în 
cadrul A.G.A. de către alte 
persoane cărora le-au acordat 
procură specială pe baza formula-
rului pus la dispoziție de către 
societate în condițiile legii. Formu-
larele de procură specială se pot 
obține de la sediul societății, înce-
pând cu data de 25.03.2018. Un 
exemplar original al procurii 
speciale acordate se va depune la 
sediul societății cu minim 48 de ore 
înainte de data A.G.O.A. Dacă la 
prima convocare adunarea nu va fi 
statutară, ședința se reconvoacă pe 
data de 26.04.2018, în aceleași 
condiții (loc, oră, ordine de zi). 
Materialele supuse dezbaterii pot fi 
consultate la Secretariatul 
A.G.O.A. de la sediul societății. 
Relații suplimentare se pot obține 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
021.310.36.90. Președintele Consi-
liului de Administrație, Ing. 
Constantin Savu. 

LICITAȚII  
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul 
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, 
cod 700310, organizeaza la sediul 
sau procedura de „licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii 
contractului „ Achizitia de utilaje 
pentru constructii drumuri prin 
contractarea finantarii de tip 
leasing financiar pentru o perioada 
de 60 luni”. Procedura de achizitie 
se va desfasura conform prevede-
rilor “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achizi-
tiilor” al SC Citadin SA Iasi. 
Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa inde-
plineasca conditiile cerute in 
"Documentatia de achizitie". Docu-
mentatia de achizitie va fi postata 
pe site-ul societatii www.citadinis.
ro si va fi accesata pana pe data de 
21.03.2018 pe baza de cod unic de 
acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris 
accesul la documentatie cu date de 
identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind sigu-
ranta informatiilor pentru evitarea 
introducerii unor virusi in sistemul 
informatic al societatii. Criteriul 
care va fi aplicat pentru evaluarea 
ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin SA 
pana la data de 21.03.2018 ora 
10:00. Deschiderea ofertelor va 
avea loc la data de 21.03.2018, ora 
12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A. 
Relatii suplimentare privind 
procurarea documentatiei si condi-
tiile de participare se pot obtine la 
tel.: 0232-240.887, fax: 0232-
240.884.

l SC Rovit SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin admi-
nistrator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie urmatorului activ aflat 
in patrimoniul debitoarei, respectiv 
Spațiului comercial Incinta 
„Magazin Vinuri” Valea Calugă-
rească, situat in com. Valea Calu-
gărească,  jud.  Prahova,  in 
suprafata de 72 mp, P+1E, in 
incinta gradinitei de copii, la pretul 
de 92400 lei fara TVA. Constructia 
nu este intabulata in Cartea 
funciara, fiind edificata pe un teren 
care nu este proprietatea SC Rovit 
SA. Daca cumparatorul este o 
societate neplatitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar pretul nu 
va fi purtator de TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
Adunar i i  Credi tor i lor  d in 
09 .03 .2011 ,  30 .05 .2013  s i 
27.07.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
19.03.2018, 27.03.2018, 03.04.2018, 
12.04.2018, 18.04.2018, 24.04.2018, 
02.05.2018, 09.05.2018, 16.05.2018, 
23.05.2018, orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Vanzarea se 
face conform caietului de sarcini 
intocmit de administratorul judi-
ciar in cuantum de 500 lei + TVA. 
Relatii la telefon 0344104525.

l Anunţ de licitaţie închiriere 
spaţii. Şcoala Naţională de Pregă-
tire a Agenţilor de Penitenciare, cu 
sediul în Tg.Ocna, str. Tisești, nr. 
1 3 7 ,  t e l / f a x 
0234344149/0234344151, jud. 
Bacău, închiriază prin licitaţie 
publică cu strigare, la sediul 
unităţii, următoarele spaţii: – în 
data de 26.03.2018, ora 1000 - 
43,58 mp spaţiu amenajare punct 
comercial (30 mp spaţiu amenajat 
în vederea desfacerii cu amănuntul 
de produse alimentare și nealimen-
tare, și 13,58 mp spaţiu de depozi-
tare) - garanţie de participare = 
14,00 lei - valoare salt supralicitare 
= 20% din preţ pornire/mp; – în 
data de 27.03.2018,  ora 1000 - 3 
mp spaţiu pentru amplasare 3 
distribuitoare automate pentru 
băuturi calde și reci (1mp /distribu-
itor) - garanţie de participare = 
7,00 lei - valoare salt supralicitare 
= 20% din preţ pornire/mp; Caie-
tele de sarcini și documentaţiile 
descriptive privind elaborarea 
ofertei pot fi solicitate de la sediul 
unităţii, începând cu data de 
12.03.2018. Informaţii la tel. 0234 
344149, int. 108/110.

l SC Selena Impex SRL in lichi-
dare prin lichidator judiciar Cali-
n o i u  N i c o l e t a  i n  d o s a r 
nr.2310/98/2011 vinde prin licitatii 
publice conform Regulamentelor 
de vanzare aprobate de Adunarea 
generala a creditorilor din data de 
02 03 2018 bunuri imobile astfel: 
1.Imobil Sediu Ceres compus din 
constructii Birouri si teren aferent 
in suprafata de 3.217 mp situat in 
mun.Slobozia, Str.G-ral Magheru, 
nr.73, jud.Ialomita, nr. Cadastral 
652/2/2 ipotecat in favoarea CEC 
Bank SA pret incepere licitatie 
300.465 lei fara TVA; 2. Imobil 
Magazin alimentar +statie GP" 
compus din magazin alimentar 
statie GPL si teren aferent in 
suprafata de 1.980m, situat in 
mun.  S loboz ia ,  S t r.  G-ra l 

Magheru, nr. 73, jud. Ialomita, nr. 
Cadastral 652/2/1 ipotecat in 
favoarea CEC Bank SA pret ince-
pere licitatie 189.585 lei fara TVA; 
3.Imobil Imprejmuire compus din 
constructie-imprejmuire si teren 
aferent in suprafata de 3.346mp 
situat in mun. Slobozia, Str. G-ral 
Magheru, nr. 73, jud. Ialomita, nr. 
Cadastral 561/7/1/2 ipotecat in 
favoarea AJFP Ialomita pret ince-
pere licitatie 182.970 lei fara TVA 
si bunuri mobile: 1.SDV-uri Dacia 
SDV-uri Ford Aparate si instalatii 
de masura si control utilaje pret 
incepere licitatie 58.891 lei fara 
TVA; 2.Piese accesorii auto 
marfuri pret incepere licitatie 
462.384 lei fara TVA. Licitatiile se 
vor desfasura la sediul ales din 
Slobozia, Strada G-ral Magheru, 
nr.73, jud.Ialomita, in data de 20 
03 2018, orele 13.00, in cazul 
neadjudecarii licitatiile se vor 
desfasura in fiecare zi de marti a 
saptamanii la aceeasi ora, aceeasi 
locatie si in aceleasi conditii pana 
la data de 24.04.2018. Pentru 
participarea la licitatie ofertantii 
vor depune la sediul societatii cel 
tarziu cu 48 de ore inainte de data 
fixata pentru inceperea licitatiei 
sub sanctiunea decaderii urmatoa-
rele documente copia certifica-
tului de inmatriculare sau copia 
actului de identitate ori a pasapor-
tului dupa caz imputernicire 
pentru persoana care reprezinta 
pe ofertant dovada depunerii 
cautiunii si a taxei pentru partici-
parea la licitatie Cautiunea pentru 
participarea la licitatie reprezinta 
10% din valoarea bunurilor scoase 
la licitatie si se depune in contul 
SC Selena Impex SRL-in faliment 
nr RO73BRDE230SV02079332300 
deschis la BRD Slobozia cod fiscal 
2075999. Bunurile scoase la 
vanzare pot fi vizionate in orasul 
Slobozia, jud.Ialomita. Taxa de 
participare la licitatie si Caietul de 
sarcini privind vanzarea la lici-
tatie publica a bunurilor imobile 
se poate achizitiona de la sediul 
debitoarei contra sumei de 1.000 
lei. Relatii suplimentare se pot 
obtine la telefon 0722.467.986, 
0732.295.430.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehe-
d in ţ i ,  J25 /460 /2005 ,  CIF : 
17044001, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar Yna 
Consulting SPRL și Consultant 
Insolvență SPRL, scoate la vânzare 
bunuri mobile – autorurisme- dimi-
nutate cu 40% față de preturile 
stabilite prin raportul de evaluare: 
1. Peugeot Partner B66CYZ, an 
fabricatie 2007 - 7140,00 lei; 2. 
Dacia Logan MH19CNF, an fabri-
catie 2006 –2640,00 lei; 3. Dacia 
Drop Side MH14CNF, an fabri-
catie 2003 - 2880,00 lei; 4. Bunurile 
mobile mijloace fixe conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti, sau la 
biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul 
Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, 
ap. 2, jud .Mehedinti sau la sediul 
debitoarei din Dr.Tr.Severin str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi. (Pretul este diminuat 
cu 50% fata de pretul stabilit prin 
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raportul de evaluare). 5. Bunurile 
mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, 
sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, 
sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinti sau la 
sediul debitoarei din Dr. Tr. Severin 
str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi (Pretul este diminuat cu 
50% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare). 6. Bunurile 
mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, 
sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, 
sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinti sau la 
sediul debitoarei din Dr. Tr. Severin 
str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi (Pretul este diminuat cu 
50% fata de pretul stabilit prin 
r a p o r t u l  d e  e v a l u a r e 
EXA/4/11.01.2014). 7. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, sau la biroul din 
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, 
jud.Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr. Tr. Severin str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul este stabilit prin 
r a p o r t u l  d e  e v a l u a r e  n r. 
218/24.08.2016). 8. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, sau la biroul din 
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, 
jud. Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr. Tr. Severin str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul stabilit prin raportul 
de evaluare nr. 219/29.08.2016). 9. 
Bunurile mobile obiecte de 
inventar si mijloace fixe conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, sau la 
biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul 
Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, 
ap. 2, jud. Mehedinti sau la sediul 
debitoarei din Dr. Tr. Severin str. 
I.C. Brătianu, nr.11A, judeţul 
Mehedinţi. (Pretul este stabilit prin 
r a p o r t u l  d e  e v a l u a r e  n r. 
220/29.08.2016). 10. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, sau la biroul din 
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, 
jud. Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr. Tr. Severin str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul este stabilit prin 
r a p o r t u l  d e  e v a l u a r e  n r. 
222/29.08.2016). 11. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
judetul Mehedinti, sau la biroul 
din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu 

Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, 
judetul Mehedinti sau la sediul 
debitoarei SC C&C MH Confort 
SRL din localitatea Dr. Tr. Severin 
str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi. (Pretul este stabilit prin 
r a p o r t u l  d e  e v a l u a r e  n r. 
61/02.05.2017). Preturile nu includ 
TVA. Licitaţia va avea loc în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehe-
dinţi la data de 22.03.2018 orele 
14:oo. Licitatia se va relua săptă-
mânal în fiecare zi de joi în aceeiași 
locație și aceiași oră. Participarea 
la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora 
licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S 
V428 9386 2600. Invităm pe toti 
cei care vor sa se prezinte la 
ședinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop 
și pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la telefon-fax 
0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 
site: www.consultant-insolventa.ro 

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. 
Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 
17044001, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență asociate 
prin contract Yna Consulting 
SPRL și Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în localitatea 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare: Bunul imobil af lat in 
garanția creditorului Rabon Credit 
Solutions Romania SRL (succesor 
de drept a Volksbank Romania 
SA) cu rangul I, creditorul Banca 
de Export Import a României 
Eximbank SA cu rangul I in cali-
tate de co-creditor ipotecar * Teren 
extravilan+constructii situat în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Calea Cerne-
țului, nr. 23A, județul Mehedinți, 
CF 52063, nr. cadastru 932, supra-
fața: 21660 mp* la pretul de 
pornire a licitatiei de 3.272.800,00 
lei echivalentul a 749.000,00 euro. 
Valoarea nu include T.V.A; Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr.9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în Mun. Dr. 
Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, jud.Mehedinţi la data de  
27.03.2018 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub 

nr. RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la telefon-fax 
0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. 
Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 
17044001, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență asociate 
prin contract Yna Consulting 
SPRL și Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare la preturi 
diminuate cu 40% fata de raportul 
de evaluare: I - Bunurile imobile 
af late in garantia creditorului 
Serraghis Loan Management LTD 
cu rangul I după cum urmează: 1 
- Clădire compusă din SAD1 
situate la parter și etaje, compus 
din 3 încăperi și etaj situate în 
com. Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 
215/5/I, suprafață: 1646/3290 mp, 
la pretul de pornire a licitatiei de 
97.722,00 euro. 2.  Teren intravilan 
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Banoviței, nr. , jud. Mehedinți, CF 
52296, nr. cadastru 814/17/1/2, 
suprafața: 1452 mp; teren + 
construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, 
județul Mehedinți, CF 52297, nr. 
cadastru 814/18/1, suprafața: 643 
mp; teren + construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52298, nr. 
cadastru 814/17/8/2, suprafață: 
6817 mp; teren intravilan situat în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52302, nr. 
cadastru 814/18/2, suprafața: 3202 
mp; teren intravilan situat în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, 
jud. Mehedinți, CF 52301, nr. 
cadastru 814/17/4/2, suprafața: 722 
mp; teren+construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, județul Mehedinți, CF 52303, 
nr. cadastru 814/17/7/2, suprafața: 
6680 mp la pretul de pornire a 
licitatiei de 963.720,00 euro. 3. 
Hala P+1E, buncăr, magazie și 
zonă de protecție situate în com. 
Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timișoara – Lipova) jud. Timiș, 
CF 401670 (CF vechi 4069), nr. 
cadastru Cc 215/16, suprafață: 
2663 mp la pretul de pornire a 
licitatiei de 194.280,00 euro. 4. 
SAD2 la parter și etaj situate în 
com. Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timișoara – Lipova) jud. Timiș, 
CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 
215/5/II, suprafață: 1644/3290 mp, 
la pretul de pornire a licitatiei de 
97.638,00 euro. 5.  Teren + 
construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinți, CF 52336, nr. 

cadastru 575/2, suprafața: 900 mp. 
la pretul de pornire a licitatiei de 
203.400,00  euro. Valorile nu contin 
TVA. Pretul se va plati in lei la 
cursul BNR din ziua plății. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de  
27.03.2018 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini cu cel putin 2 ore inainte 
de ora de incepere a licitatiei 
publice. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna la 
acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobi-
lului sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676. 

l Debitorul SC Izo-Oil SRL cu 
sediul in Timisoara, str. Enric 
Baader nr.  13,  jud.  Timiș, 
J35/1438/2003, CUI 15512777 
aflată în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite dosar nr.  
5083/30/2014 pe rolul Tribunalului 
Timiș, prin lichidator judiciar soci-
etatea profesională de insolvență 
Management Reorganizare Lichi-
dare Filiala Timiș SPRL cu sediul 
ales in Mun. Timișoara, str. 
Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, 
jud. Timiș scoate la vânzare în cotă 
de ½ fiecare societate din bunurile 
descrise mai jos respectiv debitorul 
SC C&C MH Confort SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi, 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar societățile de insolvență 
Yna Consulting SPRL și Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în Dr.Tr.Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate 
la vânzare în cotă de ½ fiecare 
societate din urmatoarele bunuri 
imobile: 1.- imobil înscris în CF nr. 
402828 Orţișoara, provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2522 
nr. cadastral/nr. topografic CAD: 
5002/4/1/1/d, nr. cadastral 402828, 
constând din teren intravilan, cate-
gorie de folosinţă curţi construcţii, 
în suprafaţă de 2669 mp, respectiv 
nr. cadastral/nr. topografic CAD: 
5002/4/1/1/d constând din hală de 
producţie P+1E cu destinaţia 
construcţii industriale și edilitare, 
situată administrativ în Orţișoara, 
jud. Timiș. 2.- imobil înscris în CF 
nr.400931 Orţișoara provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2521 
nr. cadastral/nr. topografic Top: 
5002/4/1/1/c, nr. cadastral 400931 
constând din teren categoria de 
folosinţă curţi construcţii, în 
suprafaţă de 2654 mp, respectiv nr. 

cadastral/nr. topografic CAD C1 
5002/4/1/1/c constând din hală de 
producţie P+1E cu destinaţia 
construcţii industriale și edilitare, 
situată administrativ în Orţișoara 
jud Timiș. 3.- imobilul înscris în 
CF nr. 406799 Orţișoara provenită 
din conversia de pe hârtie a CF 
2520 nr. cadastral/ nr. topografic 
Top: 5002/4/1/1/b, nr. cadastral 
406799 constând în teren intra-
vilan, categoria de folosinţă altele, 
în suprafaţă de 1500 mp situat 
administrativ în Orţișoara Jud 
Timiș. 4.- imobilul înscris în CF 
nr.406778 Orţișoara, provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2519 
nr cadastral / nr. topografic Top: 
5002/4/1/1/a nr. cadastral 406778 
constând din teren categoria de 
folosinţă altele în suprafaţă de 
25008 mp, respectiv nr. cadastral / 
nr topografic CAD C1 5002/4/1/1/a 
constând din batal cu destinaţia 
construcţii industriale și edilitare 
situat administrativ în Orţișoara 
jud. Timiș. Prețul de începere a 
licitației este de 325.900,00 lei 
exclusiv TVA, echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii (preț 
diminuat cu 50% față de prețul 
stabilit prin raportul de evaluare). 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 9465/101/2012 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, incheierea vivilă nr. 2208 
dind ata de 19.09.2014 pronunțată 
de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 
5086/30/2014 și  decizia nr. 
266/17.11.2015 pronuntata de 
Curtea de Apel Craiova in dosarul 
nr. 9465/101/2012/a14. Licitaţia va 
avea loc în Mun. Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinti la data de  28.03.2018 orele 
13:oo. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei. Cont deschis la 
BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin, 
s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600 
avand ca beneficiar SC C&C Mh 
Confort SRL și cont deschis la 
A l p h a  B a n k  S A  s u b  n r. 
RO63BUCU103223534164 având 
ca beneficiar SC Izo-Oil SRL. 
Precizăm faptul că se va plăti ½ 
din cațiunea de 10% în conturile 
indicate. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna la 
acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobi-
lului sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0356467580, 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: stefania.
nichita@insolventa.ro, office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com, 

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehe-
dinţi, J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
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Tribunalului Mehedinţi, prin lichi-
dator judiciar societățile profesio-
nale de insolvență asociate prin 
contract Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare urmatoarele 
bunuri imobile: -Teren +construcții 
situate în com.Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timişoara – 
Lipova) jud. Timiş, CF 401671(CF 
vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, 
suprafață teren: 2595 mp, la pretul 
de pornire a licitatiei de 120600,00 
euro exclusiv TVA. (in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Descrierea 
imobilului conform raportului de 
evaluare este urmatoarea: -Spatii 
depozitare furaje, rigola si plat-
forma beton amplasata pe o supra-
fata de teren de 2595 mp. Bunurile 
imobile descrise mai sus se afla in 
garantia creditorului  Societatea 
Tonescu Finance S.a.R.L., prin 
mandatar Asset Portfolio Servicing 
România S.R.L. Pretul de pornire a 
licitatie in suma de 120600,00 euro 
exclusiv TVA este pretul obtinut la 
ultima licitatie organizata de lichi-
datorul judiciar in data de 
06.03.2017, licitatie ce a fost anulata 
conform sentintei nr. 124 din data 
de 08.05.2017 pronuntata de Tribu-
nalul Mehedinti in dosarul nr. 
9465/101/2012/a72. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise anterior, 
o reprezinta sentinta nr. 487/2013 
din data de 09.09.2013 de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea loc 
la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar situat in localitatea Dr. Tr. 
Severin, str.Zabrautului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 27.03.2018 
orele 14:00. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitionarea 
caietului de sarcini cu cel putin 2 
ore inainte de ora de incepere a lici-
tatiei publice. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la telefon-fax 
0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 
site: www.consultant-insolventa.ro 
sau la sediul debitoarei din Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
judeţul Mehedinţi.

l Debitorul  SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, 
CIF: 17044001, aflată în proce-
dura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare: Bunurile 
imobile aflate in garantia credito-
rului Serraghis Loan Management 
LTD prin mandatar Asset Reco-

very Debts SRL (suucesor de drept 
a creditorului Tonescu Finance 
SaRL) cu rangul I, creditorul 
Banca de Export Import a Roma-
niei Eximbank SA cu rangul I, 
creditorul ANAF cu rangul II * 
Teren +construcții situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr.11 
jud. Mehedinți, CF 52299, nr. 
cadastru 1476/1, suprafața: 369 
mp şi teren +construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 11, jud. ehedinți, CF 52300, nr. 
cadastru 1476/2, suprafața: 23800 
mp* la pretul de pornire a licitatiei 
de 3.287.000,00 lei echivalentul a 
752.200,00 euro. Valoarea nu 
include T.V.A; Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
dosaru l  de  inso lvență  nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi 
la data de  27.03.2018 orele 13:oo. 
Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea, până la 
începerea licitaţiei a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub 
nr. RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. 
Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 
17044001, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență asociate 
prin contract Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare: Bunurile imobile aflate în 
garanția creditorului BRD SA cu 
rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II, si creditorului Banca de 
Export Import a României Exim-
bank SA cu rangul III * Teren + 
construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr.44, 
județul Mehedinți, CF 54800, nr. 
cadastru 991/1, suprafața: 9192 
mp; teren +construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str.Banoviței, 
nr. 44, jud. Mehedinți, CF 54798, 
nr. cadastru 991/2, suprafață: 4884 
mp; teren+construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 44, jud.Mehedinți, CF 54797, 
nr. cadastru 991/3, suprafața: 1913 
mp * la pretul de pornire a licita-
ției de 200.000,00 euro, ce se va 
plăti în lei la cursul BNR din ziua 
plății. Valoarea nu include T.V.A. 
Titlul executoriu în baza căruia 

lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în Mun. Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud.  Mehedinţi  la  data de  
27.03.2018 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei si achizitionarea caietului de 
sarcini. Cont deschis la BRD SA 
D r.  Tr.  S e v e r i n ,  s u b  n r. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la telefon-fax 
0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul in Dr.Tr.Severin, 
str.I.C.Bratianu, nr.11A, jud.Mehe-
dinti, J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflata in procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinti, prin lichidator judiciar 
Yna Consulting SPRL si Consul-
tant Insolventa SPRL, scoate la 
vanzare: Bunul imobil aflat în 
garantia creditorului ANAF cu 
rangul I * Teren extravilan+con-
structii situat in comuna Ghiroda, 
str. Aeroport nr. 7, judetul Timis, 
C F  4 0 1 3 8 1 ,  n r.  c a d a s t r u 
A74/1 /15/3 /1 /1 ,  suprafata : 
5750/11500 mp*, la pretul de 
pornire a licitatiei de 404.605,00 lei 
exclusiv T.V.A. (pret diminuat cu 
5% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare). Bunul imobil 
aflat în garantia creditorului ANAF 
cu rangul I (Proprietate imobiliară 
de tip rezidențial casa şi teren cu 
regim de înălțime P+M, Scd= 326 
situată în localitatea Ghiroda, str. 
Serg. Constantin Muşat, județul 
Timiş, CF: 402556 la pretul de 
pornire a licitatiei de 128.700 euro 
exclusiv T.V.A.(ce se va achita la 
cursul BNR din ziua plății). Bunul 
imobil aflat în garantia creditorului 
ANAF cu rangul I* teren intravilan 
– categoria de folosinta HB 
(Helestee si Balti) situat in loc. 
Ghiroda, zona Nufarului, jud. 
Timis in suprafata de 1550 mp – 
CF 405630, nr. cad HB174/6/2/1, nr. 
CF vechi 6041, la pretul de pornire 
a licitatiei de 83.500 EURO exclusiv 
T.V.A.(ce se va achita la cursul 
BNR din ziua plății). Titlul execu-
toriu in baza caruia lichidatorul 
judiciar procedeaza la vanzarea 
bunurilor imobile descrise anterior, 
o reprezinta sentinta nr. 487/2013 
din data de 09.09.2013 de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronuntata de catre judecatorul 
sindic in dosarul de insolventa 
nr.9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de  27.03.2018 orele 13:oo. 
Participarea la licitatie este conditi-

onata de consemnarea, a unei 
cautiuni de 10-20% din pretul de 
pornire al licitatiei. Cont deschis la 
BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin, 
sub nr. RO54BRDE260SV42893862600. 
Invitam pe toti cei care vor sa se 
prezinte la sedinta de licitatie la 
termenul de vanzare, la locul fixat 
in acest scop si pana la acel termen 
sa depuna oferte de cumparare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vanzare in 
termen, sub sanctiunea prevazuta 
de lege. Relatii la telefon-fax 
0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 
site: www.consultant-insolventa.ro. 

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. I.C. Bratianu, nr. 11A, judetul 
Mehedinti, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului Mehedinti 
sub nr. J25/460/2005, avand cod de 
identificare fiscala nr. 17044001, 
aflata in procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinti, prin lichi-
dator judiciar societatile profesio-
nale de insolventa asociate prin 
contract Yna Consulting SPRL si 
Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vanzare urmatoarele 
bunuri imobile: Baraca – Birouri + 
Laborator situat in sat Halanga, 
judetul Mehedinti, Sc= 136,85 mp 
la valoarea de 11.730 euro; Cladire 
Administrativa -Birouri Mecani-
zare, Sc =96,53 mp la valoarea de 
11.330 euro; Cladire Administra-
t iva  -Birour i  Mecanizare , 
Sc=114,20 mp la valoarea de 
13.375 euro;  Barca Izopan 
-Magazie, Sc =67,22 mp la 
valoarea de 6.115 euro. Preturile 
nu includ T.V.A. Titlul executoriu 
in baza caruia lichidatorul judiciar 
procedeaza la vanzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din data 
de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronuntata 
de catre judecătorul sindic in 
dosaru l  de  inso lventa  nr. 
9465/101/2012. Licitatia va avea 
loc la sediul debitoarei situat in 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, judetul Mehe-
dinti la data de 19.03.2018, ora 
14:00. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea, a 
unei cautiuni de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei si achizitionarea 
caietului de sarcini cu cel putin 2 
ore inainte de ora de incepere a 
licitatiei publice. Cont deschis la 
BRD SA Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S 
V428 9386 2600. Invitam pe toti 
cei care vor sa se prezinte la 
sedinta de licitatie la termenul de 
vanzare, la locul fixat în acest scop 
si pana la acel termen sa depuna 
oferte de cumparare. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vanzare in termen, 
sub sanctiunea prevazuta de lege. 
Relatii la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@consul-
tant-insolventa.ro; expertyna@
yahoo.com, site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul 
debitoarei din Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Bratianu, nr. 11A, judetul 

Mehedinti. Lichidator judiciar 
asociat.

PIERDERI  
l SC Madcom Dls Impex SRL, 
CUI:RO9578386, J40/5198/1997, 
declară pierdute şi nule următoa-
rele: -foi de parcurs pentru trans-
porturi rutiere ocazionale de 
persoane, aparținând documen-
telor de control pentru transportul 
rutier prin servicii ocazionale în 
trafic național: 1.Foaia de parcurs 
nr.18 din documentul de control 
nr.0076956, 2.Foaia de parcurs 
nr.23 din documentul de control 
nr.0078124, 3. Foaia de parcurs 
nr.11 din documentul de control 
nr.0072877, 4.Foaia de parcurs 
nr.02 din documentul de control 
nr.0073080, 5.Foaia de parcurs 
nr.10 din documentul de control 
nr.0067468; -Foi de parcurs pentru 
servicii ocazionale internaționale 
cu autocarul şi autobuzul între 
statele membre, emis în conformi-
tate cu Prevederile Regulamentu-
lui(CE) nr. 1073/2009: 1.Foaia de 
parcurs nr.22 din carnetul nr. 
2022514, 2.Foaia de parcurs nr.15 
din carnetul nr. 2022515.

l Societatea Yehme Import-Export 
SRL, cu sediul social în Bucureşti 
sector 2, strada Pantelimon nr. 297, 
bloc 3, ap. 79, cod fiscal 11691637, 
nr. Reg. Com. J40/3103/1999 declar 
pierdut Certificatul Constatator din 
data de 11.11.2015 în legătură cu 
sediul secundar din Sat Fundeni, 
Com. Dobroieşti, str. Dragonul 
Roşu, nr. 1-10, spaţiul comercial nr. 
32 din complexul comercial 
Dragonul Roşu 3, jud. Ilfov. Acesta 
se declară nul. 

l Pierdut atestat de bord seria 
0004405, eliberat de Autoritatea 
Navală Română Căpitănia Zonală 
Tulcea, pentru construcţia pluti-
toare cu numărul ANR 323  TL, 
proprietar SC Wela SRL. Îl declar 
nul.

l Pierdut legitimatie transport pe 
numele Benea Romana. Contacta-
ti-ma 0729427390.

l Pierdut Certificate constatator 
nr.  37027/30.10.2014 si  nr. 
29610/14.09.2015, eliberate de 
ORC Arad, pentru Popovici N. 
Alexandru II. Le declar nule.

l Subsemnatul avocat Feraru 
Bogdan Costi declar pierdut 
cardul de avocat eliberat de Baroul 
Bucureşti cu nr. de dosar profesi-
onal 12656, şi îl declar nul.

DECESE

Colectivul Clinicii de 
Urologie a Spitalului Clinic 
de Urgenţă Sf. Ioan Bucu-
reşti, împreună cu Prof. 
Dr. Petrisor Geavlete, 
anunţă cu profundă 
durere, dispariţia prema-
tură a unui coleg minunat, 
DR. ADRIAN FRONEA. 

Sincere condoleanţe 
familiei!

✞


