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OFERTE SERVICIU
l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR 
pentru  t ranspor tur i  marfă 
(prelată) pe teritoriul Germaniei. 
1.950Euro salariu+ 24 Euro 
d i u r n a .  C o n t r a c t  g e r m a n , 
concediu, dispecerat în limba 
română. Așteptăm CV-ul dvs. la 
e - m a i l :  B e w e r b u n g @ u l l r i -
c h - g r u p p e . d e .  T e l . 
0049.176.186.777.57.

l Angajăm electricieni cu experi-
enţă! Societate cu sediul în Bucu-
rești, cu experienţă internaţională, 
caută electricieni pentru proiecte 
interne, cât și externe. Mai multe 
detalii la mail-ul: office@renpp.eu 
sau la  numărul  de  te lefon: 
0740.571.291.

l Primăria Comunei Dobrotești, 
judeţul Teleorman, anunţă scoa-
terea la concurs în data de 
09.08.2018, pentru ocuparea 
postului de muncitor necalificat- 
întreţinere, Centru de îngrijire de 
zi pentru copiii aflaţi în situaţii de 
risc.

l Școala Gimnazială Baineț, cu 
sediul în localitatea Baineț, strada 
Pr inc ipală ,  nr.65C,  judeţul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: administrator 
financiar- 0,50, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.08.2018, ora 9.00; 
-Proba pract ică  în  data  de 
14.08.2018, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 14.08.2018, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare în domeniu; 
-vechime: experiență minimă în 
domeniu; -cazier fară antecedente 
penale. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
Baineț. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Baineț, 
persoană de contact: Petrașciuc 
Domnica, telefon: 0746.580.036, 
fax: 0230.280.241, e-mail: scoala-
bainet@yahoo.com.

l Primăria Vorniceni, cu sediul în 
localitatea Vorniceni, strada Prin-
cipală, numărul 1, judeţul Boto-
șani, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de șef serviciu în cadrul 
Serviciului Voluntar pentru Situ-
ații de Urgență, 1 post, conform 
HG 286/2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.08.2018, ora 10.00; 

-Proba interv iu  în  data  de 
16.08.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii :  -studii :  medii ; 
-vechime: 2 ani; -certificat absol-
vire pentru șef Serviciu Voluntar 
pentru Situați i  de Urgență; 
-permis conducere categoria B. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Vorniceni, județul Boto-
șani. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Vorniceni, județul Boto-
șani, persoană de contact: Istrate 
Ioan, telefon: 0231.563.533, fax: 
0231.563.533, e-mail: primaria_
vorniceni@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Ghilad, cu 
sediul în localitatea Ghilad, str.
Principală, nr.738, judeţul Timiș, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: contabil, normă de 
0.25, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
14.08.2018, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 14.08.2018, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
14.08.2018, ora 10.30. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii (obligatoriu): 
studii economice; -vechime (obli-
gatoriu): 5 ani; -să aibă experienţă 
în contabilitate; -să fie dispusă la 
program flexibil; -să fie o persoană 
sociabilă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Ghilad. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Ș c o l i i  G i m n a z i a l e  G h i l a d , 
persoană de contact: Pavel Ildiko, 
telefon: 0745.680.056, e-mail: 
ildiko.pavel.ip@gmail.com.

l Liceul Tehnologic „Ștefan 
Anghel” Băilești, judeţul Dolj, 
anunţă scoaterea la concurs a 
postului contractual vacant de 
muncitor întreţinere, studii G/M, 
treapta profesională IV, 0,5 
normă, perioadă nedeterminată, 

conform temeiului legal HG 
nr.286/2011. Condiţiile specifice 
pentru ocuparea postului de 
muncitor întreţinere: -studii gene-
rale sau medii; -vechime în muncă: 
minim 5 ani; -autorizaţie ISCIR de 
fochist; -disponibilitate pentru 
îndeplinirea altor sarcini decât 
cele trasate prin fișa postului. 
Concursul va consta în: a)Selecţia 
dosarelor de înscriere: 07 august 
2018; b)Proba scrisă: 20 august 
2018, ora 10.00, la sediul Liceului 
Tehnologic „Ștefan Anghel” 
Băilești, din strada Revoluţiei, 
nr.4; c)Proba practică: 24 august 
2018, ora 10.00, la sediul Liceului 
Tehnologic „Ștefan Anghel” 
Băilești, din strada Revoluţiei, nr. 
4; d)Interviul: 29 august 2018, ora 
10.00, la sediul Liceului Tehno-
logic „Ștefan Anghel” Băilești, din 
strada Revoluţiei, nr. 4. Toate 
probele sunt eliminatorii, iar punc-
tajul minim pentru promovarea 
probei scrise, practice și a inter-
viului este de 50 puncte. Perioada 
d e  d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r : 
24.07.2018- 06.08.2018, între orele 
9.00-14.00, la sediul Liceului 
Tehnologic „Ștefan Anghel” 
Băilești, din strada Revoluţiei, 
nr.4. Pentru detalii vă puteţi 
adresa serviciului secretariat de la 
sediul Liceului Tehnologic „Ștefan 
Anghel”, str.Revoluţiei, nr.4, 
tel.0251.311.459.

l Compania Municipală Energe-
tică București SA, cu sediul în 
Bdul Octavian Goga nr. 2, Tronson 
1, et.1, București Sector 3, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi, pe durată 
nedeterminată din cadrul  urmă-
toarelor compartimente: - Servi-
ciul Juridic -consilier juridic -1 
post; -Biroul Control Financiar de 
Gestiune - economist - 1 post; - 
Serviciul Financiar, Contabilitate, 
Buget -economist - 1 post; -Servi-
ciul Resurse Umane, Salarizare 
-specialist resurse umane -1 post; 
-Directia Tehnică - Inginer Șef - 1 
post; -Serviciul Investiții -diriginte 
șantier -1 post; - Secția Infrastruc-
tură -inginer -1 post; - Director 
General Adjunct Tehnic Operati-
onal - 1 post; - Serviciul Registra-
t u r a ,  A d m i n i s t r a t i v , 
Arhiva-asistent analist - 1 post; 

-Serviciul Proiectare -inginer 
constructor - 1 post; -Serviciul 
Proiectare -inginer -cu timp 
parțial -specializare-drumuri -1 
post; - Serviciul Proiectare -inginer 
topometrist -1 post; -Serviciul 
Proiectare -inginer instalații - 3 
posturi; -Serviciul Proiectare 
-inginer - cu timp parțial -speciali-
zare electrice - automatizari - 1 
post; - Serviciul Proiectare -specia-
list proiectare asistață de calcu-
l a t o r  -  1  p o s t ;  - S e c ț i a 
Infrastructură - maistru -1 post; 
Secția Infrastructură - instalator 
-centrale frigorifice și termice - 1 
post; -Secția Infrastructură -insta-
lator -instalații sanitare și gaze - 1 
post; Secția Infrastructură -insta-
lator - instalații sanitare -2 posturi; 
Secția Infrastructură – frigoteh-
nist - 4 post; Secția Infrastructură 
-electrician grupa IIA și IIB -1 
post; -Secția Infrastructură - elec-
trician întreţinere -1 post; Dosarele 
de înscriere se vor depune la sediul 
companiei  până la  data de 
27.07.2018, ora 12,00 și vor conţine  
în mod obligatoriu: cererea de 
înscriere la concurs însotita de CV; 
copia actului de identitate; copiile 
diplomelor de studii și ale altor 
acte ce atestă efectuarea unor 
specializări/cursuri necesare 

ocupării postului; copii după certi-
ficatele de calificare ȋn meserii; 
adeverinţă care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, elibe-
rată de către medicul de familie. 
Copiile de pe actele prezentate vor 
fi ȋnsoțite de documentele origi-
nale. Criteriile de selecţie și condi-
ţiile de participare la concurs, 
tematica si bibliografia sunt preci-
zate în Anunţurile extinse privind 
selecţia pentru ocuparea posturilor 
mai sus menţionate și se găsesc la 
sediul companiei, etaj.1, și pe 
pagina de internet a CMEB SA la 
adresawww.cmeb.com.ro. Infor-
mații la telefon: 0728.121.056 
-Serviciul Resurse Umane, Salari-
zare.

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, jud.Constanţa, 
organizează concurs, conform HG 
286/2011, modificată și comple-
tată, pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante, 
perioadă nedeterminată: I.Direcţia 
inspecţii siguranţă și securitate 
navală: 1.Serviciul PSC/FSC: 
-Inspector specialitate gr.IA- 2 
posturi; 2.Serviciul Inspecţii 
Mărfuri Periculoase: -Inspector 
specialitate gr.IA- 2 posturi; 3.
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Biroul Inspecţii Terminale şi Gas 
Free: -Inspector specialitate gr.I- 1 
post 4.Biroul ISM/ISPS: -Şef 
Birou- 1 post; -Inspector speciali-
tate gr.IA- 1 post; II.Centrul 
Maritim de Coordonare: 1.Servi-
ciul VTMIS: -Căpitan port specia-
list- 2 posturi. Condiţii specifice de 
ocupare a posturilor: -Inspector 
spec ia l i ta te  gr. IA/Serv ic iu l 
PSC-FSC/DISSN- 2 posturi: 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: domeniul 
naval (marină punte/maşină) sau 
construcţii nave; Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei: minim 9 ani. Cerinţe 
specifice: -Criterii minime conform 
art.22, alin.(1) şi (5) din HG 
811/2010; -Posesor brevet maritim 
nivel managerial cu 5 ani experi-
enţă pe mare; -Posesor carnet de 
conducere categoria B; -Cunoş-
tinţe de limba engleză nivel inter-
mediar în domeniul de activitate; 
-Cunoştinţe operare PC. Inspector 
spec ia l i ta te  gr. IA/Serv ic iu l 
Inspecţii Mărfuri Periculoase/
DISSN- 2 posturi: Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Speciali-
tatea de bază: domeniul naval; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
minim 9 ani. Cerinţe specifice: -36 
luni de ambarcare pe nave mari-
time, din care 24 de luni de ambar-
care pe nave tip tanc (nave în 
exploatare), cu brevet managerial; 
-Certificate de absolvire cursuri 
pentru: a)familiarizare tancuri; b)
exploatare tancuri petroliere; c)
exploatare tancuri chimice; d)
exploatare tancuri gaze lichefiate; 
-Cunoştinţe operare PC; -Cunoş-
tinţe limba engleză în domeniul de 
activitate (vorbit, citit, scris); 
-Posesor carnet de conducere cate-
goria B. Inspector specialitate gr.I/
Birou Inspecţii Terminale şi Gas 
Free/Serviciul Inspecţii Mărfuri 
Periculoase/DISSN- 1  post : 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: domeniul 
naval; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei: minim 6 ani. Cerinţe specifice: 
-36 luni de ambarcare pe nave 
maritime, din care 12 luni ambar-
care pe nave tip tanc (nave în 
exploatare) cu brevet managerial; 
-Posesor certificate de absolvire 
cursuri pentru: a) familiarizare 
tancuri petroliere; b)exploatare 
tancuri petroliere; c)exploatare 
tancuri chimice; d) exploatare 
tancuri gaze lichefiate; -Certificat 
de absolvire cursuri Gas Free 
&Hot Work; -Posesor carnet de 
conducere categoria B; -Cunoş-

tinţe operare PC; -Cunoştinţe 
limba engleză în domeniul de acti-
vitate (vorbit, citit, scris). Şef 
birou/Biroul ISM/ISPS/DISSN- 1 
post: Nivelul studiilor: studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: dome-
n i u l  n a v a l ;  Ve c h i m e  î n 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: -minim 6 ani în 
domeniul naval. Cerințe specifice: 
-Posesor brevet managerial ; 
-Posesor carnet de conducere cate-
goria B; -Cursuri specifice sigu-
ranţă şi securitate maritimă; 
-Cursuri Codul ISM, Codul ISPS. 
Inspector specialitate gr.IA/Biroul 
ISM/ISPS/DISSN- 1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Specia-
litatea de bază: domeniul naval; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
-minim 9 ani în domeniul naval. 
Cerințe specifice: -Posesor carnet 
de conducere categoria B; -Cursuri 
specifice siguranţă şi securitate 
maritimă; -Cursuri Codul ISM, 
Codul ISPS. Căpitan port specia-
list/Serviciul VTMIS/CMC- 2 
posturi: Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul maritim; 
Specialitatea de bază: Navigaţie; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
-minim 3 ani, pe funcţia de 
căpitan de port gr.I, sau -posesor 
brevet valabil de ofiţer punte, 
eliberat de ANR cu un stagiu la 
bordul navelor maritime de cel 
puţin 24 luni în ultimii 5 ani, sau 
-fără condiţii de vechime dacă 
posedă brevet maritim punte, nivel 
managerial. Cerinţe specifice: 
-certificat valabil de operator radio 
în sistemul GMDSS (certificat 
GOC sau certificat ROC); -certi-
ficat curs: competenţe şi cunoştinţe 
de utilizare a calculatorului. 
Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 06.08.2018, până la ora 
16.00. 1.Selecția dosarelor de 
înscriere: 07.08-08.08.2018. Afişare 
rezultate selecția dosarelor: 
08.08.2018, ora 16.00. Termen 
depunere contestații: 09.08.2018, 
până la ora 12.00. Termen soluțio-
nare contestații şi comunicare 
rezultate: 10.08.2018, ora 14.00. 
2.Proba scrisă: 14.08.2018, ora 
09.00. Afişare rezultate probă 
scrisă: 14.08.2018, ora 16.00. 
Termen depunere contestații probă 
scrisă: 16.08.2018, până la ora 
12.00. Termen soluționare contes-
tații şi comunicare rezultate: 
16.08.2018, ora 16.00. 3.Interviul: 
17.08.2018, ora 09.00. Afişare 
rezultate interviu: 20.08.2018, ora 
10.00. Termen depunere contestații 
interviu: 20.08.2018, până la ora 

16.00. Termen soluționare contes-
tații şi comunicare rezultate: 
21.08.2018, ora 10.00. Afişare 
rezultate finale: 21.08.2018, ora 
16.00. Depunerea dosarelor de 
concurs şi desfăşurarea concur-
sului se va face la sediul ANR, 
Incintă Port, nr.1, localitatea 
Constanţa, et.9, cam.93. Persoană 
de contact :  Adriana Rosen, 
tel.0372.419.884 sau 0372.419.830. 
Tematica, bibliografia şi rezultatele 
probelor de concurs se vor afişa la 
sediul instituţiei şi pe pagina 
oficială: http://portal.rna.ro/despre 
noi/organizare/cariere.

CUMPĂRĂRI TERENURI
l CUMPĂR teren sau casă în 
Bucureşti. Plata cash 0765514470.

CITAŢII
l Numitele Ciolac Lucia şi Dumi-
triu Maria sunt chemate la Judecă-
toria Dorohoi în calitate de pârâte 
în dosarul 112/222/2018, având ca 
obiect uzucapiune, pentru data de 
08.08.2018.

l Numitii Filip Lizuca cu domici-
liul legal in mun. Galati, Str. 
Saturn nr. 14, bl. C3, ap. 4, jud. 
Galati si Cimpeanu Viorel cu 
domiciliul legal in mun Galati, Str. 
Berlin nr. 21, bl. S4, ap. 16, jud. 
Galati, sunt citati la Tribunalul 
Galati la data de 08.08.2018, in 
dosarul civil nr. 1868/121/2018, 
sala 3, ora 08:30 in proces cu 
DGASPC Galati, avand ca obiect 
deschiderea procedurii de adoptie. 

l Somaţie. În baza încheierii dată 
în dosarul nr. 833/322/2018 a Jude-
cătoriei Tg. Secuiesc, se emite 
prezenta somaţie, prin care, în 
temeiul dispoziţiilor art. 130 din 
Decretul – Lege nr. 115/1938, 
invită pe cei interesaţi să facă 
opoziţie cu privire la dobândirea 
dreptului de proprietate prin 
uzucapiune de către Jakabos 
Anton şi Jakabos Maria asupra 
porţiunii de 245/736 parte din 
imobilul situat în intravilanul 
comunei Sânzieni, sat. Valea Seacă 
nr. 220, jud. Covasna, înscris în 
cartea funciară nr. 24545 comuna 
Sânzieni ,  judeţul .  Covasna, 
provenit din conversia de pe hîrtie 
a cărţii funciare vechi nr. 159 
Valea Seacă, nr. top 331/2, 332, în 
suprafaţă tabulară de 736 mp şi 
CF nr. 24546 comuna Sânzieni, 
judeţul. Covasna, provenit din 
conversia de pe hîrtie a cărţii 
funciare vechi nr. 158 Valea Seacă, 
nr. top 333/1, în suprafaţă tabulară 
de 736 mp, cu menţiunea că în caz 
contrar se va trece la judecarea 
cererii. Opoziţia trebuie formulată 
în termen de o lună (30 zile) de la 
publicarea somaţiei.

DIVERSE
l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaş-Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Borodes 
Gigantul  SRL din Ploieşt i , 
P r a h o v a ,  C U I  2 4 6 6 6 7 1 6 , 
J29/2960/2008, la Tribunalul 
Prahova – dosar 2585/105/2018, 
termen depunere opoziții 10 zile 
de la notificare, termen înregis-
trare creanțe 26 iulie 2018, termen 
tabel preliminar 5 septembrie 
2018, termen tabel definitiv 28 
septembrie 2018, şedința adunării 
creditorilor 10 septembrie 2018 
ora 14:00.

l Piha Nelu, cu domiciliul în jud.
Ilfov, oraşul Pantelimon, str. Biru-
inţei, nr. 56A, titulari ai planului /
programului PUZ Parcelare locu-
inţe individuale, în oraşul Pante-
limon, T28, P178/1, nr.cadastral 
110746, judeţul Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul /
programul menţionat şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/ programului 
poate fi consultată la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între 
9.00-11.00. Observaţii /comentarii 
şi sugestii se primesc în scris la 
s e d i u l  A P M  I l f o v 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440) în termen de 15 zile 
de la data publicării anunţului.

l SC MAX Mediterraneo SRL cu 
sediul în str. Mihail Georgescu, 
nr.25, sector 2, Bucureşti, înregis-
trată la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu 
C.U.I. nr. 36617547 informează pe 
cei interesaţi că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizaţiei 
de mediu pentru activitatea Resta-
urant Santorini. Desfăşurata în  
şos. Mihai Bravu, nr.209, sector 2, 
Bucureşti Informaţiile se pot soli-
cita la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti  din  
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii- în spatele 
benzinariei Lukoil), între orele 
9,00-12,00, de luni până vineri. 
Propunerile sau contestaţiile se 
pot depune la şi la sediul  A.P.M. 
Bucureşti în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului 
anunţ.

ADUNĂRI GENRALE
l Convocator Consiliul de Admi-
nistratie al Libra Internet Bank 
SA, prin Presedintele Consiliului 
de Administratie al Libra Internet 
Bank S.A., Ovidiu Petre Melinte, 
convoaca Adunarea Generala  

Ordinara a Actionarilor bancii la 
data de 30.08.2018, ora 17.00, la 
sediul bancii din Str.Semilunei, 
nr.4-6, Sector.2, Bucuresti, cu 
urmatoarea ordine de zi: Desem-
narea celui de-al doilea adminis-
trator independent dintre membrii 
Consiliului de Administratie ai 
bancii, in conditiile art.138^2 din 
Legea nr.31/1990 republicata. Rati-
ficarea deciziilor Consiliului de 
Administratie al bancii luate in 
sedintele  sale  din datele  de 
04.06.2018 si 06.06.2018; ratificarea 
documentului de referinta pentru 
evidenta remuneratiilor si a benefi-
ciilor directorilor bancii. In cazul 
neintrunirii cvorumului necesar la 
data primei convocari, Adunarea 
Generala  Ordinara a Actionarilor 
se va intruni la data de 31.08.2018, 
ora 17.00, in acelasi loc si cu 
aceeasi ordine de zi. Actionarii pot 
participa la adunare personal sau 
prin reprezentanti, in baza unei 
procuri speciale, conform dispozi-
tiilor legale. Procura speciala se 
depune la sediul societatii conform 
prevederilor legale. Presedintele 
Consiliului de Administratie al 
Libra Internet Bank S.A., Ovidiu 
Petre Melinte

l Administratorul Conrad Inter-
national S.R.L., cu sediul în Bucu-
reşti, Sos. Berceni, nr. 23, bl. 35, sc. 
2, ap. 81, sector 4, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului 
Bucureşti cu nr. J40/17770/2006, 
CUI RO19167876, în conformitate 
cu prevederile art. 195 din legea nr. 
31/1990, Convoacă Adunarea 
Generală a Asociaţilor Conrad 
International S.R.L. în şedinţă 
ordinară în data de 25.07.2018, ora 
17.00, in Bucuresti, sector 3, Calea 
Calarasi nr. 32, et. 4, ap. 10, 
interfon 10. La aceasta şedinţa se 
va decide indiferent de cvorumul 
întrunit, cu majoritatea voturilor 
exprimate. Ordine de z i: 1. Ince-
perea procedurii de declarare a 
falimentului societatii. 2. Imputer-
nicirea administratorului statutar 
in promovarea acestui demers, si 
anume, Urucu Mirel. 3. Desem-
narea lichidatorului judiciar in 
procedura de faliment, si anume, 
SP Suma Insolvency IPURL. 
Hotărârile Adunării Generale a 
Asociaţilor se iau prin vot deschis, 
cu excepţia votului  privind 
numirea sau revocarea membrilor 
Consiliului de Administraţie, 
pentru numirea sau revocarea 
cenzorului sau alte hotărâri cu 
caracter individual. Asociaţii pot 
vota în Adunarea Generală a 
Asociaţilor personal sau prin 
reprezentare. În cazul votului prin 
reprezentare, procura poate fi 
depusă la adresa mai sus mentio-
nata, unde va avea loc sedinta, în 
original, cu 24 de ore înainte de 
şedinţă.
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LICITAŢII
l Debitorul SC Ortoptimed SRL 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - 
dul Carol I, nr. 73, jud. Mehedinţi, 
J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata  
în procedură de fal iment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
5772/101/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de Popescu 
Emil, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la 
preturi diminuate cu 30% fata de 
preturile stabilite prin raportul de 
evaluare: - stoc rame de ochelari in 
suma de 95.172,00 lei; - stoc lentile 
de ochelari in suma de 191.478,00 
lei; - stoc accesorii ochelari in suma 
de 1.316,00 lei; - obiecte de inventar 
in suma de 5351,50 lei. Preţurile nu 
includ T.V.A. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din 

localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de 31.07.2018 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achizițio-
neze caietul de sarcină în suma de 
250,00 lei cu cel puțin 2 (două) ore 
înainte de ora licitației. Contul unic 
de insolvență al debitoarei SC 
Ortoptimed SRL Dr. Tr. Severin 
e s t e :  R O 3 2 C A R P  0 2 6 0 0 0 
759558RO01 deschis la Patria Bank 
SA Sucursala  Dr.Tr.Severin. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie din data 
de 31.07.2018 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de sarcină 
până la data de 31.07.2018 orele 
12,00 la adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile descrise anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Precizăm faptul că bunu-
rile mobile descris mai sus se vând 
libere de sarcini, precum ipoteci, 
garanții reale mobiliare sau drep-
turi de retenție, de orice fel, ori 
măsuri asiguratorii cu exceptia 
masurilor asiguratorii sau masurilor 
preventive specifice, instituite in 
cursul procesului penal conform 
dispozițiilor art. 53 din Legea 
85/2006. Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar din loc. Dr. Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
j u d e ţ u l  M e h e d i n ţ i ,  t e l e f o n 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL

PIERDERI
l Pierdut Atestat Manager trans-
port marfa emis pe numele Mirica 
Bogdan. Il declar nul.

l Arhivdepo International SRL cu 
sediul in Str.Italiana 28, sector 2, 
Bucuresti, identificata prin CUI 
33286333, anunta pierderea Certi-
ficatului Constator emis de Regis-
trul Comertului pentru sediul 
secundar din Str.Rasaritului, 49, 
Buftea, Ilfov. Il declara nul.

l Pierdut Carnet de Elev, nume: 
Roca Rares George - Universitatea 
Tehnica Cluj.

l PFA Piper Aurel-Horea, cu 
sediul în Tîrgu-Mureș, str.Decebal, 
nr.38/10, CIF:31246847, declar 
pierdute următoarele acte: Certi-
ficat constatator de autorizare a 
activității, certificat de înregistrare 

în registrul comerțului, certificat de 
înregistrare fiscală.

l Pierdute Card Tahograf si 
Atestat profesional transport 
Marfa emise pe numele Floricica 
Dan. Le declar nule.

l Pierdut certificat constatator al 
SC Nagetu Impex SRL, CUI 
4361709, J40/16222/1993, str. 
Boldești nr. 32, sector 5, al punc-
tului de lucru din Şos. Olteniţei nr. 
102 Autogara Romaniabus și al 
punctului de lucru din str. Aluni-
șului  nr. 120. Le declar pierdute și 
nule.

MATRIMONIALE
l Domn 70 ani, situație bună, caut 
doamnă  serioasă, fără vicii, fără 
obligații, cu pensie, pentru a 
petrece impreună restul vieții.  tel. 
0722.337425.




