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OFERTE SERVICIU
l SC Resort Hanul Mureșenilor 
SRL, angajează doi lucrători în 
bucătărie cu specific nepalez, 
vorbitori de limba nepaleză. CV la 
email office@hanul-muresenilor.ro

l Managerul Institutului Onco-
logic „Prof.Dr.I.Chiricuță” 
Cluj-Napoca organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei 
de director medical al Institutului 
Oncologic „Prof.Dr.I.Chiricuță”. 
În conformitate cu prevederile 
Ordinului Ministrului Sănătății 
nr.284 din 2007, privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare 
și desfășurare a concursului/
examenului pentru ocuparea func-
ţiilor specifice comitetului director 
din spitalele publice, cu completă-
rile și modificările ulterioare, 
Managerul Institutului Oncologic 
„Prof.Dr.I.Chiricuţă” Cluj-Na-
poca stabilește următoarele: 1.
Denumirea postului vacant: 
director medical; 2.Criteriile speci-
fice: a)sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul medicină, speci-
a l i zarea  medic ină ;  b ) sunt 
confirmaţi cel puţin medic specia-
list; c)au minimum 5 ani vechime 
în specialitatea respectivă; 3.Locul 
de depunere a dosarului de 
concurs: Serviciul RUNOS, sediul 
Institutului Oncologic „Prof.
Dr.I.Chiricuță”, str.Republicii, 
nr.34-36, Cluj-Napoca. 4.Calen-
darul concursului: a.Termen de 
înregistrare a dosarului: de la data 
publicării anunțului până la 
27.02.2018; b.Locul de desfășurare 
a concursului/examenului: sediul 
Institutului Oncologic „Prof.
Dr.I.Chiricuță”, str.Republicii, 
nr.34-36, Cluj-Napoca; c.Susţi-
nerea concursului/examenului de 
către candidați, 07.03.2018, astfel: 
-test-grilă/lucrare scrisă, orele 
11.00-13.00; -susținerea proiec-
tului de specialitate, orele 13.30-
14.30; -interviul de selecție, 
14.30-15.30. 5.Datele de contact 
ale persoanei care asigură secreta-
riatul comisiei de concurs: Marian 
Ana,  șef  serviciu RUNOS, 
tel.0264.450.669, mail: concurs@
iocn.ro.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
05.03.2018 orele 10.00 proba scrisă 
și în data de 08.03.2018 interviul  
pentru ocuparea unei  funcţii  
cont rac tua le  de  execuț i e :  
-Inspector IA, studii superioare de 
scurtă durată  la Directia edilitare 
din cadrul Apratului de speciali-
tate al pimarului Municipiului 
Dorohoi. Principalele cerinţe obli-
gatorii  de participare la concurs; 
- Studii superioare de scurtă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă. - Vechime 
în specialitatea studiilor : minim 6 
ani și 6 luni. Dosarele de înscriere 
se pot depune la Compartimentul 

resurse umane,  în termen de 10 de 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului.  Pentru relaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la 
Compartimentul  resurse umane, 
din cadrul Primăriei Municipiului 
D o r o h o i  s a u  l a  t e l e f o n 
0231/610133, interior 113.

l Primăria Orașului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează în 
perioada 15.03.2018 - 20.03.2018 
la sediul său din orașul Videle, 
strada Republicii, nr. 2, concurs de 
ocupare prin recrutare a două 
funcţii publice de execuţie vacante 
din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului orașului Videle, 
judeţul Teleorman, respectiv: un 
post de consilier, clasa I, grad 
profesional principal, ID post 
189753 Compartimentul ADPP, 
Investiţii și Lucrări Publice din 
cadrul Serviciului Dezvoltare 
Urbană al Direcţiei Arhitectului 
Şef; un post de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant ID post 
470540, Compartimentul ADPP, 
Investiţii și Lucrări Publice din 
cadrul Serviciului Dezvoltare 
Urbană al Direcţiei Arhitectului 
Şef. Condiţiile generale de 
ocupare a unei funcţii publice sunt 
cele prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999(r2) privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condiţiile specifice de participare 
la concurs pentru ocuparea celor 
două funcţii publice de execuţie 
vacante, anterior menţionate, sunt 
următoarele: Pentru funcţia de 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul:1.Inginerie geodezică; 
2.Inginerie civilă; 3.Ingineria 
instalaţiilor; minim 5 ani vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; Pentru 
funcţia de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: 1.Inginerie geode-
zică; 2.Inginerie civilă; 3.Ingineria 
instalaţiilor; 4.Inginerie și mana-
gement; 5.Arhitectură; 6.Urba-
nism. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Orașului Videle, 
data propusă pentru desfășurarea 
probei scrise fiind 15.03.2018, ora 
1 0 . 0 0 ,  r e s p e c t i v  d a t a  d e 
20.03.2018, ora 12.00 pentru 
desfășurarea interviului. Dosarele 
de participare la concurs se pot 
depune la secretarul comisiei de 
concurs, Direcţia Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Autori-
zări Taximetrie și Comerţ, Proble-
mele Romilor și Parc Auto în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a și vor 
conţine, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49, alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor 
de concurs: sediul Primăriei 
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 
2, oraș Videle, judeţul Teleorman, 
telefon: 0247.453.017, interior 106, 
fax: 0247.453.015, e-mail: prima-
riavidele@yahoo.com, persoana de 
contac t :  Voch in  Nico le ta , 
inspector. Condiţiile de participare 
la concurs aprobate și bibliografia, 
precum și atribuţiile prevăzute în 
fișa postului se afișează la sediul 
instituţiei și se publică pe site-ul 
www.primariavidele.ro.

l Spitalul Municipal „Dr.Gh.
Marinescu”, cu sediul în locali-
tatea Târnăveni, str.Dr.Victor 
Babeș, nr.2, judeţul Mureș, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-Asistent medical generalist, 3 
posturi pe durată nedeterminată, 
un post la secția Neurologie, un 
post la Cabinet Medicină Internă, 
un post la secţia Chirurgie gene-
rală; -Infirmier, un post la secţia 
Chirurgie generală pe durată 
nedeterminată; -Îngrijitoare de 
curățenie, 2 posturi la Comparti-
ment ATI pe durată nedetermi-
nată; -Economist debutant, un 
post la Biroul RUNOS pe durată 
nedeterminată; -Referent debu-
tant, un post la Biroul Aprovizio-
nare, Transport, Achiziții pe 
durată nedeterminată, conform 
HG 286/23.03.2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, și ale 
Regulamentului de ocupare a 
posturilor vacante sau temporar 
vacante corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade și trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
cadrul instituțiilor publice ce func-
ționează sub autoritatea Consi-
liului Județean Mureș aprobat 
prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Mureș 
nr.269/01.09.2015. Concursul se va 
desfășura astfel: -Selecția dosa-
relor de înscriere în perioada: 
26.02.2018-27.02.2018, până la ora 
15.00; -Proba scrisă în data de 
05.03.2018, ora 9.00; -Proba prac-

tică în data de 09.03.2018, ora 
9.00;  -Interviul în data de 
15.03.2018, ora 9.00. Condiţiile 
generale de participare la concurs 
sunt cuprinse în art.3 din Regula-
mentul-cadru la Hotărârea 
286/2011. Condiţii speciale de 
participare la concurs pentru 
posturile de asistent medical gene-
ralist: -studii: diplomă de bacalau-
reat+studii postliceale/studii 
superioare de scurtă durată/supe-
rioare; -vechime în funcţia de 
asistent medical generalist de 
minim 6 luni. Se acceptă volunta-
riat. Condiţii speciale de partici-
pare la concurs pentru posturile de 
infirmieri: nivelul studiilor -absol-
vire a 12 clase cu diplomă de 
bacalaureat. Nu este necesară 
vechime. Condiţii speciale de 
participare la concurs pentru 
posturile de îngrijitoare de cură-
țenie: nivelul studiilor -școală 
generală. Nu este necesară 
vechime. Condiţii speciale de 
participare la concurs pentru 
postul de economist debutant: 
absolvenți a 12 clase cu diplomă 
de bacalaureat și studii superioare 
de specialitate în domeniul 
economic. Fără condiții  de 
vechime. Condiţii speciale de 
participare la concurs pentru 
postul de referent debutant: absol-
venți a 12 clase cu diplomă de 
bacalaureat. Fără condiții de 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
î n  p e r i o a d a :  1 2 . 0 2 . 2 0 1 8 -
23.02.2018, la sediul Spitalului 
Municipal „Dr.Gheorghe Mari-
nescu” Târnăveni. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului 
Municipal „Dr.Gheorghe  Mari-
nescu” Târnăveni ,  telefon: 
0265.446.161, interior: 150, fax: 
0265.446.156.

l Primăria Comunei Bălteni, 
judeţul Vaslui, cu sediul în locali-
tatea Bălteni, strada Principală, 
numărul 150, judeţul Vaslui, orga-
nizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: consi-
lier, grad profesional debutant -un 
post. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Comunei Bălteni, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
12.03.2018, ora 10.30; -Proba 
interviu în data de 16.03.2018, ora 
10.30. Pentru participarea la 

concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Bălteni, 
judeţul Vaslui. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Bălteni, persoană de contact: 
Gheorghita Aurelia, secretar UAT 
Bălteni, telefon: 0235.342.784, 
0766.092.302, e-mail: primariabal-
tenivs@yahoo.com

l Societatea UNICOM Tranzit 
SA, cu sediul în Oraș Voluntari, 
judeţul Ilfov, companie speciali-
zată în transporturi de marfă pe 
calea ferată, angajează: lăcătuș 
mecanic– Fetești, judeţul Ialomiţa 
și electrician de întreţinere și repa-
raţii– Fetești, judeţul Ialomiţa.
Candidaţii interesaţi pot trimite 
până la data de 11.02.2018 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 aceștia. Toate 
candidaturile vor fi analizate cu 
obiectivitate și în deplină confiden-
ţialitate. Nu vor fi luate în conside-
rare candidaturile care nu vor 
îndeplini condiţiile minimale soli-
citate în specificaţiile postului.
Compania își rezervă dreptul de a 
testa competenţele declarate de 
către candidaţi.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.93 din 
01.02.2018, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 138.332 al Centrul 
Cultural Bucovina, adresa: str.
Universității, nr.48, Suceava 
pentru ocuparea funcţi i lor 
contractua le  conform HG 
286/23.03.2011: Şef Atelier 
orchestră și soliști vocali gr.II, 
(studii superioare) din cadrul 
Direcției Ansamblul Artistic 
“Ciprian Porumbescu“ și Artist 
instrumentist gr.I (țambal), Ateli-
erul orchestră și soliști vocali 
(studii superioare) din cadrul 
Direcției Ansamblul Artistic 
“Ciprian Porumbescu“,  se face 
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următoarea rectificare: în loc de: 
-Proba practică în data de 
23.02.2018, ora 10.00, -Interviul se 
va susține în maxim 4 zile lucră-
toare  de la data susținerii probei 
scrise se va citi: -Proba scrisă 
pentru funcția de conducere- Șef 
Atelier orchestră și soliști vocali 
gr.II, în data de 23.02.2018, înce-
pând cu ora 10.00, -Proba practică 
pentru funcția de execuție- Artist 
instrumentist gr.I în data de 
23.02.2018, începând cu ora 11.00, 
-Interviul se va susține în maxim 4 
zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise/practice. Prezenta 
rectificare nu se datorează Redac-
ţiei Monitorului Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Restul 
anunţului rămâne neschimbat.

l Consiliul de Administrație al 
S.C. Aeroportul Arad S.A. anunță 
organizarea selecției candidaților 
pentru funcția de director general 
al societății, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011 
privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Procedura de selecție pentru 
funcția de director general al S.C. 
Aeroportul Arad S.A. se va face cu 
respectarea etapelor de desfășu-
rare cuprinse în planul de selecție 
și va consta în depunerea de către 
candidați a unui dosar de candi-
datură și în susținerea unui 
interviu de selecție finală după 
următorul calendar: -Depunerea 
dosarelor de candidatură pentru 
constituirea listei lungi, având ca 
termen limită data de 12.03.2018, 
ora 14; - Evaluarea dosarelor și 
întocmirea listei scurte, având ca 
termen limită data de 15.03.2018; 
-Interviul de selecție finală se va 
desfășura în data de 23.03.2018; 
Candidații selectați care se vor 
regăsi în lista scurtă vor depune o 
declarație de intenție în termen de 
15 zile de la data afișării listei 
scurte, ce va fi redactată în baza 
elementelor prevăzute în scri-
soarea de așteptări (ce va fi publi-
cată pe site-ul societății) și a 
informațiilor publice legate de 
activitatea S.C. Aeroportul Arad 
S.A. 1. Condiţii obligatorii de 
participare: -cetățenie română, a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparți-
nând spațiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite, cu diplomă de licentă 
sau echivalentă; -vechime de 
minim 10 (zece) ani în funcții de 
conducere executivă; -experiență 
în activitatea de administrare/
management la societăți private/
publice sau institutii publice; 
-experienţă în elaborarea și imple-
mentarea de strategii de dezvol-
tare, atragere de investiţii , 
modernizare, eficientizare a unor 
societăţi comerciale; -cunoașterea 
limbii române: scris, citit, vorbit; 
-cunoasterea limbii engleze – nivel 
mediu; -abilităţi de comunicare 
interpersonală; -capacitate deplină 
de exercițiu;  -integritate, etică, 
profesionalism; -nu a fost inițiată 
și nici nu se află în desfășurare o 
procedură de natură penală împo-
triva lor și nu au fost înscrieri in 
cazierul judiciar; -nu au înscrieri 
în cazierul fiscal; -stare de sănă-
tate corespunzătoare postului, 
atestată pe baza adeverinței medi-
cale eliberată de către medicul de 
familie sau de unitățile sanitare 

abilitate. Constituie avantaje: 
-experienţă în conducerea societă-
ţilor comerciale; -cunoștinţe de 
guvernanţă corporativă; -impli-
care anterioară în negocieri; 
-studii postuniversitare sau 
cursuri specifice domeniului de 
activitate al societății. 2.Dosarele 
de participare vor conţine în mod 
obligatoriu: -cerere de înscriere 
care va cuprinde și un opis al 
documentelor dosarului candida-
tului; -curriculum vitae –model 
e u r o p e a n ,  c o n f .  H . G .  n r. 
1021/2004; -copia actului de iden-
titate; -copii ale  documentelor 
care atestă pregătirea profesio-
nală; -copii ale documentelor care 
atestă experiența în adminis-
trarea/managementul societăților 
comerciale/regiilor autonome, al 
altor entități din sectorul public 
sau privat (carte de muncă sau 
adeverință, după caz); -cazier 
judiciar; -cazier fiscal; -declarație 
de consimțământ prin care candi-
datul este de acord cu utilizarea 
datelor sale în scopul procesului 
de recrutare și selecție; -declarație 
privind neîncadrarea în situația de 
conflict de interese; -declarație pe 
proprie răspundere dată în conf. 
cu prev. art. 326 Cod Penal. 
Copiile înscrisurilor solicitate vor 
purta mențiunea „conform cu 
originalul” și semnătura titula-
rului. 3. Criterii de evaluare/
selecţie: -Cunoștințe de sector 
specific aeroportuare; -Gândire 
strategică și planificare / previ-
ziune; -Managementul organizați-
onal; -Managementul riscului; 
-Guvernanță corporativă a socie-
tății comerciale; -Exercitarea 
controlului decizițional; -Legis-
lație; -Luarea deciziilor; -Nego-
ciere. Capacitate managerială; 
-Relații interpersonale; -Abilități 
de comunicare; -Capacitate de 
analiză și sinteză; -Etică și integri-
tate; -Alinierea cu scrisoarea de 
așteptări; -Studii superioare. 
Cursuri în domeniul aeroportuar. 
4. Bibliografie orientativă: O.U.G. 
nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor 
publice, modificată prin Legea 
nr.111/2016; -Legea nr.53/2003 
(Codul Muncii), cu modificările și 
completările ulterioare; -O.G. 
nr.29/1997 (Codul Aerian), modifi-
cată prin Legea nr.399/2005 și 

O.G. nr.19/2011; -Ordinul M.T. 
nr.1309/2014 privind măsuri 
pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) nr.139/2014 al Comisiei din 
12 februarie 2014 de stabilire a 
cerințelor tehnice și a procedurilor 
administrative referitoare la aero-
dromuri, în temeiul -Regulamen-
tului  (C.E.)  nr.216/2008 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului; -Regulamentul (C.E.) 
nr.216/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
data de 20 februarie 2008 privind 
normele comune în domeniul 
aviației civile și instituirea unei 
agenții europene de siguranță a 
aviației și de abrogare a Directivei 
nr.-91/670/CEE a Consiliului, a 
R e g u l a m e n t u l u i  ( C E )  n r. 
1592/2002 și a Directivei nr. 
2004/36/CE, cu modificările și 
completările ulterioare; -Regula-
mentul de punere în aplicare (UE) 
nr.2015/1998 al Comisiei din 5 
noiembrie 2015 de stabilire a 
măsurilor detaliate de implemen-
tare a standardelor de bază 
comune în domeniul securității 
aviației, cu modificările ulterioare; 
-Decizia nr.2014/012/R a directo-
rului executiv al E.A.S.A. de adop-
t a r e  a  A . M . C . / G . M .  l a 
Regulamentul (U.E.) nr.139/2014 
al Comisiei din 12 februarie 2014 
de stabilire a cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative referi-
toare la aerodromuri, în temeiul 
R e g u l a m e n t u l u i  ( C . E . ) 
nr.216/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului; -Doc. 
nr.9859 I.C.A.O. – Manual pentru 
managementul siguranței, Ed. 
3/2013; -Legea nr. 31/1990 (Legea 
societăților comerciale), cu modifi-
cările și completările ulterioare; 
-Ordin S.G.G. nr. 400/2015 – 
pentru aprobarea Codului contro-
lului  intern managerial  a l 
entitatilor publice modificat prin 
ordinul S.G.G. nr. 200/2016, cu 
modificările ulterioare. Candida-
turile și documentele solicitate 
prin prezentul anunţ se depun 
până la data 12 martie 2018, ora 
14.00, la registratura S.C. Aero-
portul Arad S.A., str. Aleea Aero-
port nr. 4, ÎN DOSAR PLIC 
SIGILAT ȘI SEMNAT, unde vor 
primi un număr de înregistrare și 
dată certă a depunerii.  Dosarul va 
avea menţionat “Candidatura 

pentru funcţia de director general 
al S.C. Aeroportul Arad S.A. ” 
precum și numele, prenumele, 
domiciliul, numărul de telefon și 
adresa de email ale candidatului. 
Toate comunicările prevăzute de 
O.U.G. nr.109/2011 vor fi făcute 
telefonic și/sau prin e-mail.  Infor-
mații suplimentare puteți obține la 
numărul de telefon: 0257-339010 
interior 158 – Banciu Raluca.

VÂNZĂRI IMOBILIARE  
l Oraș Călimănești, jud. Vâlcea, 
vând casă d+p (s = 270 mp) și 
teren aferent (s = 133 mp), total 
452 mp, toate utilităţile asigurate, 
ieșire la DN. 0728.625.348; 
0731.093.542.

CITAȚII  
l Numitul Banca Sevastel, fiul lui 
Marin și 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 26.02.2018, la Judecă-
toria Calafat. 

l Numita Shiminov Adelina, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Israel, Moshav Ramot Meir 125 și 
cu adresă de corespondenţă în 
București, Str.Știrbei Vodă, nr.2, 
sc.C, ap.79, sector 1, este citată la 
Judecătoria Buftea pe data de 26 
aprilie 2018, ora 8:30, completul C 
8, camera Sala 2 în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 9397/94/2017, 
în procesul de rezoluțiune antecon-
tract cu reclamanții Ionică Virgil și 
Ionică Jeni-Cristina.

l Judecătoria Constanța, str.
Traian, nr.33, Secția Civilă, sala 1, 
dosarul nr.12872/212/2017. Citație 
emisă la 08 februarie 2018. Malciu 
Maria, domiciliată în sat Esechioi, 
str. Mihai Eminescu, nr. 169, 
c o m u n a  O s t r o v,  J u d e ț u l 
Constanța, este chemată în această 
instanță, camera Sala 1, complet 4, 
în data de 22 martie 2018, ora 
8,30, în calitate de pârât în proces 
cu Stoiciu Maria- Simona, în cali-
tate de reclamantă și Axentunța 
Vasilica, în calitate de pârâtă, 
pentru acțiune în constatare.

l Cosma Violeta, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in str.Sulfinei 
nr.2, sat Dîlga, com.Dor Mărunt, 
jud.Călărași este chemata la Jude-
catoria Lehliu-Gară din str.Indus-
triei nr.1, Lehliu-Gara la data de 
01.03.208 oira 9,00, Complet c3a 
cp/f, in calitate de parata in 
dosarul nr.2536/249/2017 avand ca 
obiect divort cu minor in proces cu 
Cosma Ionel. 

l Todorovits Rodica, reclamanta 
in dosar nr. 887/265/2015 al Jude-
catoriei Nasaud, cheama in jude-
cata paratii Cozonac Augustina, 
Cozonac Trofim, pentru data de 20 
februarie 2018.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Pitești, str. Alexandru Odobescu 
nr. 7, judeţul Argeș este citată în 
data de 01.03.2018, ora 8,30 la 
Judecătoria Pitești, complet 
C4-4J, Camera 2, din Pitești, b-dul 
Eroilor nr. 5, jud. Argeș, în calitate 
d e  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 și Stoica Emil 
Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Pitești, str. 
Trivale, nr. 49, judeţul Argeș este 
citată în data de 01.03.2018, ora 
8,30 la Judecătoria Pitești, 
completul C4-4J, camera 2, din 
Pitești, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeș, în calitate de pârâtă în 
Dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena și 
Stoica Emil Sorin.

l Ozgenel Selcuk, cu ultimul 
domiciliu în Eyup este chemat la 
Judecătoria Iași în dosar nr. 
6483/245/2017, camera sala 3, în 
ziua de 14.02.2018, ora 8.30, 
completul C12M, în proces cu Nae 
Selma în calitate de reclamant, 
filiație rectificare act stare civilă.

l Numita Marin Verginica, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Brăila, str. Plevna nr. 167, judeţul 
Brăila, este chemată la Judecă-
toria Brăila, Secţia Civilă, camera 
Sala 1 Judecătorie, Complet c 3 
civil, în data de 21 Februarie 2018, 
ora 9:00 în calitate de pârât, în 
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Dosarul civil nr. 19411/196/2017, 
în  proces  cu  rec lamantu l 
Compania de Utilităţi Publice 
Dunărea Brăila în calitate de 
reclamant.

l Se citează numiţii Bobocel 
Cosmin Adi şi Mărunţelu (fostă 
Bobocel) Veronica la Judecătoria 
Craiova, în data de 20.02.2018, 
ora 9.00, Complet civil 21 (fost 
C4), în calitate de pârâţi în proces 
cu Gheorghiu Mihaela, în dosarul 
nr.29113/215/2015, ce are ca obiect 
acţiune în constatare şi pronun-
ţarea unei hotărâri care să ţină loc 
de act autentic de vânzare-cumpă-
rare. 

DIVERSE  
l S.C. Vitro Tech SRL cu sediul în 
Oraş Bragadiru, Șoseaua Alexan-
driei nr. 229, Biroul 13, Clădirea 
C46, Intrarea B, Etaj 1, Jud. Ilfov 
înregistrată la O.N.R.C. – 
O.R.C.T.If., având C.U.I. nr. 
38112834 informeaza pe cei inte-
resați faptul că s-a depus solici-
tarea pentru obținerea Autorizației 
de mediu pentru activitățile de 
colectare ale deşeurilor nepericu-
loase desfăşurate în punctul de 
lucru din Bucuresti, Calea Mosilor 
nr. 86. Informații suplimentare se 
pot solicita la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Bucu-
resti din Aleea Lacul Morii, Nr.1, 
Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 
060841, de luni până vineri între 
orele 09:00-12:00. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul 
A.P.M. Bucuresti în termen de 10 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț.  Publicat astăzi, 
09.02.2018.

l Administratorul Judiciar al SC 
Casivlad Prest SRL, cu sediul în 
Com. Filipeşti de Pădure, nr. 218, 
P r a h . ,  J 2 9 / 2 9 9 6 / 2 0 0 7 , 
CUI22769162, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Prahova că în 
dos. nr. 7373/105/2017, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva 
SC Casivlad Prest SRL, stabilin-
du-se: -termen limită de depunere 
a cererilor de admitere a crean-
ţelor la data de 22.03.2018; 
-Termenul limită de depunere de 
către creditori a opoziţiilor la 10 
zile de la primirea notificării şi 

termenul de soluţionare a opoziţi-
ilor la 10 zile după formularea 
acestora;-Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
p r e l i m i n a r  d e  c r e a n ţ e  l a 
10.04.2018; -Termenul limită 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la 04.05.2018. Rel. 
Administrator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator judiciar conform 
incheierii din data de 06.02.2018 
pronunţată de Tribunalul Prahova 
în dosarul 433/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii generale a 
insolventei Servicii Apa-Canal 
Ceptura SRL comuna Ceptura,sat 
Ceptura de Sus, nr.254, jud. 
P r a h o v a ,  C U I  2 9 5 0 6 8 2 1 , 
J29/6/2012. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
22.03.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 10.04.2018. 
Termenul pentru definitivarea 
t a b e l u l u i  c r e a n ţ e l o r  e s t e 
04.05.2018. Prima adunare a 
creditorilor la data de 16.04.2018.

l SC Montegrill SRL cu sediul în 
str. Herăstrău, nr.4, sector 1, Bucu-
reşti, înregistrată la ONRC-
ORCTB cu CUI nr.36541180 
informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea 
autorizaţiei de mediu pentru acti-
vitatea Restaurant desfăşurată în 
str. Herăstrău, nr.4, sector 1, Bucu-
reşti. Informaţii se pot solicita la 
sediul Agenţiei pentru protecţia 
mediului Bucureşti din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacul Morii- în spatele Benzinăriei 
Lukoil), între orele 9:00-12:00, de 
luni pănă vineri. Propunerile sau 
contestaţiile se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucureşti în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l Swiss Building Technology AG 
ZUG Sucursala Bucureşti anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-

dului de mediu pentru proiectul: 
„Exploatarea agregatelor minerale 
din perimetrul Holt Nord, râu 
Siret, mal drept, pentru decol-
matarea şi reprofilarea albiei”, 
propus a fi amplasat în comuna 
Letea Veche şi comuna Buhoci, 
extravilan, judeţul Bacău. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia 
mediului Bacău, str.Oituz, nr.23, şi 
la sediul SWISS BUILDING 
TECHNOLOGY AG ZUG Sucur-
sala Bucureşti, municipiul Bucu-
reşti, str.Av.Jean Texier, nr.23, et.2, 
ap.3, sector 1, în zilele de luni-joi, 
între orele 8.00-16.30, şi vineri, 
între orele 8.00-14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Bacău.

l D-na Cristea Maria Adriana, cu 
domiciliul în Cluj-Napoca, str.
Crizantemelor, iniţiază elaborarea 
unui Plan Urbanistic de Detaliu 
(PUD), situat în Cluj-Napoca, str. 
Drapelului, nr. 8, pentru obiec-
tivul:  Elaborare PUD pentru 
lucrarea de  extindere şi etajare 
imobil existent şi extindere garaj, 
reconstruire gard la stradă, 
amenajări exterioare şi împrej-
muire.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor desfăşu-
rată la S.C. Agromec Stoenesti 
S.A. în data de 30.03.2018. Consi-
liul de administraţie al SC 
Agromec Stoenesti SA, cu sediul în 
localitatea Stoenesti, judetul 
Giurgiu, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Giurgiu, 
sub nr.  J52/387/1995,  CUI 
RO7695916, convoacă, în temeiul 
dispoziţiilor, art. 117 din legea 
31/1990, privind societăţile comer-
ciale, republicată şi modificată, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în data de 30.03.2018, 
ora 10.00, la sediul societăţii 
pentru toţi acţionarii înscrisi în 
registrul acţionarilor la data de 
10.03.2018 cu următoarea ordine 
de zi: 1. Discutarea şi aprobarea 
situaţiilor financiare anuale înche-
iate la 31.12.2017, repartizarea 
profitului. 2. Prezentarea rapor-
tului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie pe anul 2017. 3. 
Prezentarea raportului comisiei de 
cenzori pentru anul 2017. 4. Discu-
tarea şi aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru exerci-
tiul financiar din anul 2018. 5. 

Aprobarea descărcării de gestiune 
a administratorilor societăţii 
pentru activitatea desfăşurată în 
exercitiul financiar din anul 2017, 
în baza rapoartelor prezentate. 6. 
Diverse. In cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor se va ţine 
la data de 31.03.2018, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi. Documentele si mate-
rialele informative referitoare la 
problemele înscrise pe ordinea de 
zi a adunarii, precum şi formula-
rele de procuri speciale pot fi obţi-
nute de la sediul societăţii. 
Acţionarii  pot participa la 
adunarea generală personal sau 
prin reprezentanţi în baza unor 
procuri speciale, conform dispozi-
tiilor legale. Procura specială în 
original se depune la sediul socie-
tăţii, conform dispoziţiilor legale. 
Informaţii se pot obţine la tel. 
0722253899.

l Preşedintele Consiliului de 
administraţie Muhammad Rafique 
Lakhani Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii AGROMEC Balaciu 
S.A., persoană juridică română, cu 
sediul în comuna Balaciu, Calea 
Bucureşti nr.2, Corp C14, parter, 
biroul nr.1, judeţul Ialomiţa, înre-
gistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J21/458,/2012, cod fiscal 
RO 2069440 („Societatea”), din 
iniţiativa Consiliului de Adminis-
traţie, pentru data de 15.03.2018, 
orele 10.00, la sediul social al 
Societăţii.  În cazul în care 
adunarea generală convocată nu se 
va putea ţine la data primei convo-
cări, din lipsa de cvorum, o a doua 
adunare generală se va putea ţine 
pe data de 16.03.2018, ora 10.00, la 
sediul social al Societăţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0728118239. Adunarea 
Generală Ordinară se convoacă cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea ratificării Deciziei Consi-
liului de Administraţie din data de 
06.12.2017, prin care au fost adop-
tate următoarele hotărâri:  Art. I. 
Aprobarea contractării, de către 
Societate, împreună cu Nutre 
Farming S.R.L. şi Zimbrul S.A., de 
la Raiffeisen Bank S.A., a unei  
facilităţi de credit pe termen scurt 
“credit punte”, în valoare cumu-
lată de 10.000.000 RON, în scopul 
finanţării valorii subvenţiilor ce 
vor fi încasate de la Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie în Agricultura 
(„APIA”), pentru anul agricol 
2017–2018. Sublimita disponibilă 

pentru Societate va fi de 1.100.000 
RON. Maturitatea acestei facilităţi 
va fi nu mai târziu de 29.11.2018, 
respectiv 29.11.2019, urmare a 
prelungirii automate. Perioada de 
disponibilitate a acestei facilităţi 
va fi nu mai târziu de 30.06.2018, 
respectiv 30.06.2019, urmare a 
prelungirii automate. Art. II. 
Aprobarea contractării, de catre 
Societate, împreună cu Nutre 
Farming S.R.L. şi Zimbrul S.A., a 
următoarelor  facilităţi de credit, 
de la Raiffeisen Bank S.A. o facili-
tate de credit, pentru finanţarea/ 
refinanţarea activităţilor agricole 
din anii agricoli 2017–2018 si 
2018–2019, în valoare cumulată de 
40.200.000 RON. În cazul în care 
până la data de 29.11.2018, nu va 
interveni niciun caz de default, 
prezenta facilitate va fi prelungită 
automat cu un an, pentru finan-
ţarea/ refinanţarea activităţilor 
agricole din anii agricoli 2018–
2019 şi 2019–2020. Sublimita 
disponibilă pentru Societate va fi 
de 4.200.000 RON. Maturitatea 
acestei facilităţi va fi nu mai târziu 
d e  1 5 . 0 4 . 2 0 1 9 ,  r e s p e c t i v 
15.04.2020, în cazul prelungirii 
automate. Perioada de disponibili-
tate a acestei facilităţi va înceta nu 
mai târziu de 01.04.2019, respectiv 
01.04.2020, în cazul prelugirii 
automate. Art. III. Aprobarea 
constituirii, în favoarea Băncii, a 
următoarelor garanţii: a) Ipoteca 
mobiliară de prim rang de priori-
tate asupra culturilor (de toamnă 
şi primavară), în suprafaţa cumu-
lată minimă de 15.500 ha şi asupra 
recoltelor aferente acestora, astfel 
cum vor fi identificate în contrac-
tele de ipotecă mobiliară, accesorii 
contractelor de facilitate; b) 
Ipoteca mobiliară asupra tuturor 
creantelor prezente şi viitoare, 
inclusiv drepturile aferente aces-
tora (cum ar fi, dar fără a se limita 
la, beneficii, garanţii, eventuale 
drepturi de despăgubire, penalităţi 
de întârziere, daune interese, etc.), 
provenite din orice contracte 
prezente şi viitoare, încheiate şi 
care vor fi încheiate între Societate 
ş i  terte  persoane juridice, 
pre-agreate de către Banca, în baza 
cărora Societatea are dreptul să 
încaseze sume de bani, astfel cum 
vor fi identificate în contractele de 
ipotecă mobiliară,  accesorii 
contractelor de facilitate; c) 
Ipoteca mobiliară de prim rang de 
prioritate asupra stocului de 
materii prime achiziţionate de 
Societate după 01.07.2017, astfel 
cum vor fi identificate în contrac-
tele de ipotecă mobiliară, accesorii 
contractelor de facilitate; d) 
Ipoteca mobiliară de prim rang de 
prioritate asupra creanţelor 
prezente şi viitoare, reprezentând 
sumele obţinute cu titlu de 
subvenţii ce se vor incasa de către 
Societate de la APIA, astfel cum 
vor fi identificate în contractele de 
ipoteca mobiliară accesorii 
contractelor de facilitate; e) 
Ipoteca mobiliară asupra sumelor 
reprezentând restituiri de taxa pe 
valoare adaugată (TVA) datorate 
de bugetul de stat Societăţii, astfel 
cum vor fi identificate în contrac-
tele de ipotecă mobiliară accesorii 
contractelor de facilitate; f) 
Ipoteca mobiliară asupra tuturor 
creanţelor prezente şi viitoare, 
inclusiv drepturile aferente aces-
tora (cum ar fi, dar fără a se limita 
la, beneficii, garanţii, eventuale 
drepturi de despăgubire, penalităţi 
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de întârziere, daune interese, etc.), 
provenite din orice contracte 
prezente şi viitoare încheiate şi care 
se vor încheia între Societate şi 
Nutre SA sau asupra încasărilor 
Societăţii rezultate din diferenţa 
dintre preţul forward stabilit de 
Nutre SA şi preţul de vânzare real, 
astfel cum vor fi identificate în 
contractele de ipotecă mobiliară 
accesorii contractelor de facilitate; 
g) Ipoteca mobiliară asupra tuturor 
conturilor curente şi/ sau colec-
toare, deschise de Societate la 
Bancă şi asupra creanţelor Socie-
tăţii asupra terţilor ce vor fi înca-
sate prin conturile respective, astfel 
cum acestea vor fi identificate în 
contractele de ipotecă mobiliară 
accesorii contractelor de facilitate. 
Art. IV. Asociaţii sunt de acord ca, 
pe perioada de valabilitate a Facili-
tăţilor: (i) să nu facă nicio schim-
bare în structura acţionariatului, 
de natură să afecteze controlul 
direct sau indirect asupra Societăţii 
(indiferent dacă prin deţinerea 
drepturilor de vot, prin contract 
sau altfel), sau (ii) să nu adopte 
nicio hotărâre în vederea reorgani-
zării, fuziunii sau divizării Socie-
tăţii ,  fără aprobarea scrisă 
prealabilă a Băncii, până la matu-
ritatea Facilităţii. Art. V. Apro-
barea împuternicirii Dlui Joao 
Costa de Castro, să reprezinte 
Societatea, cu puteri depline, în 
vederea negocierii şi semnării, în 
numele şi pe seama Societăţii, în 
forma şi conţinutul pe care le 
consideră adecvate, a Contractului/ 
Contractelor de Facilitate de 
Credit având ca obiect Facilitatea/ 
Facilităţile, a oricăror acte adiţio-
nale/ anexe la acesta/ acestea, 
necesare pentru prelungirea datei 
scadente sau pentru modificarea 
condiţiilor de creditare, a contrac-
telor de garanţie accesorii Contrac-
tului de Facilitate de Credit şi a 
oricăror acte adiţionale/ anexe la 
acestea, precum şi a oricăror alte 
documente necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri, chiar dacă nu au fost 
expres stipulate, semnătura 
persoanei mai sus menţionate fiind 
opozabilă Societăţii. 2. Diverse.

l Consiliul de Administraţie al SC 
Suport Logistic Bucureşti SA, cu 
sediul în Bucureşti, str. Teius nr.73-
77, sector 5, CUI RO4019375, 
J 4 0 / 1 3 6 1 2 / 1 9 9 3 ,  t e l / f a x : 
0214203472/ 0214200171, convoacă 
potrivit Legii 297/2004 şi a Legii 
nr.31/1990 privind societăţile  
comerciale, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
Adunarea generală ordinară a acţi-
onarilor pentru data de 12.03.2018, 

ora 14,00 la sediul societăţii. Sunt 
convocaţi toţi acţionarii societăţii 
înscrişi în Registrul Consolidat al 
acţionarilor la data de referinţă 
22.02.2018. Adunarea generală 
ordinară a societăţii va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Alegerea şi 
numirea unui membru în Consiliul 
de Administraţie al SC Suport 
Logistic Bucureşti SA pe postul 
vacant, în urma decesului d-lui 
Stoicescu Bogdanel, ce ocupa 
funcţia de preşedinte al CA şi 
director general; 2.Mandatarea d-lui 
Stoicescu Bogdan Mihai, acţionar al 
societăţii, pentru a semna hotărârile 
acţionarilor şi orice alte documente 
şi pentru a îndeplini toate procedu-
rile prevăzute de lege, inclusiv 
publicarea şi înregistrarea la Regis-
trul Comerţului; 3. Stabilirea datei 
de indentificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor AGOA, conform preve-
derilor legii 297/2004, ca fiind data 
de 26.03.2018. A. În conformitate 
cu prevederile art.7 din Regula-
mentul CNVM nr.6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comerciale: 
(1)Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capitalul 
social are/au dreptul: a) de a intro-
duce puncte în ordinea de zi a 
adunării generale cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justi-
ficare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse în 
ordinea de zi a adunării generale. 
(2)Drepturile prevăzute la alin.(1) 
pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice). (3)
Acţionarii îşi pot exercita drepturile 
prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării. B.Potrivit 
prevederilor art.13 din Regula-
mentul CNVM nr.6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comerciale: 
(1)Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării gene-
rale. Societatea comercială are obli-
gaţia de a răspunde la întrebările 
adresate de acţionari. (2)Dreptul de 
a pune întrebări şi obligaţia de a 
răspunde pot fi condiţionate de 
măsurile pe care societăţile comer-
ciale le pot lua pentru a asigura 
identificarea acţionarilor, buna 
desfăşurare şi pregătire a adunării 
generale, precum şi protejarea 
confidentialităţii şi a intereselor 

comerciale ale societăţilor. Societă-
ţile pot formula un răspuns general 
pentru întrebările cu acelas 
conţinut. Se consideră că un 
răspuns este dat dacă informaţia 
pertinentă este disponibilă pe 
pagina de internet a societăţii în 
format întrebare- răspuns. Acţio-
narii pot participa la adunările 
generale fie personal prin reprezen-
tanţi în condiţiile legii prin procuri 
speciale, care pot fi obţinute de la 
sediul societăţii, începând cu data 
publicării convocării adunării gene-
rale ordinare a acţionarilor în Moni-
torul Oficial. Materialele aferente 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor vor putea fi consultate 
la sediul societăţii. În cazul în care 
nu sunt întrunite condiţiile de 
cvorum prevăzute în Actul Consti-
tutiv al societăţii, va avea loc o nouă 
şedinţă în data de 13.03.2018, la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII  
l Comuna Joseni, cu sediul în 
comuna Joseni, nr.666, jud.
Harghita, face cunoscut ca în ziua 
de 09.03.2018, ora 10.00, în sala de 
şedinţă a Primăriei Comunei 
Joseni, va avea loc licitaţia publică 
pentru concesionarea unei camere 
cu suprafaţa de 30mp, situate în 
comuna Joseni, nr.SS1248, proprie-
tate publică a Comunei Joseni. 
Caietul de sarcini şi documentaţia 
de atribuire se găsesc la sediul 
Primăriei Comunei Joseni. Infor-
maţii suplimentare se pot solicita la 
nr.de telefon: 0741.412.221.

l UAT Peciu Nou, județul Timiş, 
anunță scoaterea la licitație publică 
cu strigare în vederea concesionării 
pentru o perioadă de 10 ani a păşu-
nilor comunei Peciu Nou în supra-
față de 904,6600 hectare. Licitația 
va avea loc în data de 28.02.2018, 
ora 09.00, la Căminul Cultural 
Peciu Nou, str.Principală, nr.252. 
Înscrierile se fac la sediul Primăriei 
Peciu Nou până în data de 
23.02.2018, la ora 14.00. Se pot 
înscrie la licitație crescătorii de 
animale, care au animalele înscrise 
în RNE comuna Peciu Nou. Condi-
țiile de înscriere sunt prevăzute în 
Caietul de sarcini şi anexele HCL 
cu numărul 175/19.12.2017 şi HCL 
12/07.02.2018. Informațiile supli-
mentare se pot obține la registratura 
Primăriei Comunei Peciu Nou, 
tel.0256.414.500.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare 
a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara - teren situat in Zona 
Antibiotice, jud.Iasi cu front la 
E583, avand suprafata de 8.558 mp. 
Pretul de vanzare fiind in cuantum 
de 682.619,40lei  (respectiv 
154.038EUR) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 

dovada acestui fapt până la data de 
14.02.2018 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, ÎN data de 15 
februarie 2018 orele 12:00 şi se va 
desfăşura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
24.03.2017. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, Regulament 
ce poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 15.02.2018, 
orele 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 . 2 4 0 8 9 0 ; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, jud.Dolj, 
organizează în data de 26.02.2018, 
ora 12.00, licitaţie publică deschisă 
cu strigare în vederea încheierii 
unui contract de vânzare-cumpă-
rare a deşeurilor din magazia spita-
lului, rezultate în urma reabilitării 
secţiilor şi clinicilor. Documentaţia 
şi relaţii suplimentare se pot obţine 
de la Biroul juridic al Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova (tel.0251.502.200, interior 
242), începând cu data apariţiei 
anunţului. Ofertele de participare se 
depun la Registratura Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, până în 
data de 23.02.2018, ora 15.00. Preţul 
de pornire al bunurilor ce fac 
obiectul licitaţiei este: lemn= 
0,032lei/kg, sticlă= 0,04lei/kg. Bunu-
rile care fac obiectul licitaţiei 
publice cu strigare pot fi văzute la 
sediul Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, str.Tabaci, nr.1, 
Craiova, jud.Dolj. Cota de cheltuieli 
de participare este de 100Lei.

l Consiliul Local al Comunei Slava 
Cercheză, cu sediul în localitatea 
Slava Cercheză, str.Principală, 
nr.224, judeţul Tulcea, cod fiscal: 
4994700, telefon/fax: 0240.551.681, 
anunţă că pe data de 27.03.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Slava Cercheză, va avea 
loc concesionarea prin licitaţie 
publică a unui număr de patru 
loturi de teren amplasate în extravi-
lanul localităţii Slava Rusă, din 
domeniul privat al comunei Slava 
Cercheză, în vederea refacerii livezii 
fostului CAP Slava Rusă, având 
următoarele suprafeţe: -Teren în 
suprafaţă de 5,775ha, T32, Parc.
L270, Lot 1; -Teren în suprafaţă de 
5,775ha, T32, Parc.L270, Lot 2; 
-Teren în suprafaţă de 5,775ha, 
T32, Parc.L270, Lot 3; -Teren în 
suprafaţă de 5,775ha, T32, Parc. 

L270, Lot 4. Documentaţia privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei 
pentru concesionarea terenurilor 
evidenţiate mai sus se poate procura 
contra cost de la sediul primăriei, 
zilnic, între orele 8.00-15.00, înce-
pând cu 19.02.2018, persoană de 
contact: Haralambie Valentin. Se 
pot solicita clarificări până cel târziu 
la data de 20.02.2018, ora 12.00. 
Documentele necesare participării 
la licitaţie se pot depune până la 
data de 26 martie, ora 15.00, la 
registratura Primăriei Slava 
Cercheză. Instanţa competentă la 
soluţionarea litigiilor: Tribunalul 
Tulcea.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport marfă 
emis de ARR Dolj pe numele 
Marica Tudor. Se declară nul.

l Pierdut Act de Concesiune pe 
numele Panciu Victoria. Il declar 
nul.

l Pierdut mărcile metrologice cu 
indicativul RO 17 vh0 aparținând 
verificatorului metrolog Duinea 
Răzvan. Le declar nule.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
539724, eliberat de ORC Arad, 
pentru SC Teo-Flora SRL. Il declar 
nul.

l Pierdut Contract -Vânzare 
Cumpărare nr. 325/31.03.1993, pe 
numele Simion Florina, contract 
încheiat în 31.03.1993 cu Intreprin-
derea Electromagnetica prin repre-
zentant director Eugen Scheuşan.

l Pierdut carnet student pe numele 
Ghinea Mihai, emis de Universi-
tatea Politehnică Bucureşti, Facul-
t a t e a  d e  A u t o m a t i c ă  ş i 
Calculatoare.

l Pierdut declaraţie instalare şi 
nr.ordine atribuit de ANAF  Bucu-
reşti în original pentru casa de 
marcat tip A100P, seria ED 104268, 
aparţinând firmei Matei Com Serv 
SRL, CUI 16749322, str.Miniş 4, 
sector 3. Le declar nule.

l PFA, Purnichescu Alexandra, 
CIF 31969607 Bucureşti, Al. 
Alexandru nr. 11, declar pierdut 
facturier fără TVA, seria ALE nr. 1 
-50. Declar nulă seria ALE nr. 26 
-50 neştampilate şi necompletate.

l Societatea Mme Construct Solu-
tions SRL, sediul Bucureşti, 
Sectorul 1, Calea Dorobanților, 
nr.135-145, bloc 10, Scara C2, etaj 2, 
Ap.147,camera 2, CUI: 33296434, 
J40/7253/2014, declarăm pierdut 
Certificat de înregistrare emis în 
data de 26.06.2014 de Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti şi Certificat Constatator 
sediu social nr.213929/13.06.2014. 
Le declarăm nule.

DECESE

S-a stins fulgerător, 
în dimineața zilei de 8 
februarie, prof. dr DAN 
CRUCERU, președintele 
Universității ARTIFEX. 
Condoleanțe familiei 
îndoliate.

Dan Constantin




