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OFERTE SERVICIU
l Angajăm tâmplar PAL, lăcătuş 
mecanic şi şofer categoria B. 
B u c u r e ş t i ,  S e c t o r. 6 ,  t e l : 
0729.199.333.

l Liceul „Corneliu Medrea” 
Zlatna anunta scoaterea la 
concurs in cadrul proiectului 
„Dezvoltare Locala Integrata in 
Orasul Zlatna” ID115241, a 9 
posturi de experti. Informatii 
suplimentare se pot obtine acce-
sand pagina web: https://liceulz-
latna.webs.com.

l Curtea de Apel Bucureşti orga-
nizează concurs, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante, după cum 
urmează:
Tribunalul Ialomița: •1 post 
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 echiva-
lentă, în domeniul ştiințelor 
economice, vechime în speciali-
tate minim 5 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs vor fi depuse 
la sediul Curţii de Apel Bucureşti 
–Splaiul Independenţei, nr. 5, 
sector 4, mezanin, camera M01, în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a. Concursul se va desfăşura 
la sediul Curţii de Apel Bucureşti, 
Splaiul Independenței nr. 5, sector 
4, iar proba scrisă se va susține în 
data de 30 octombrie 2018, ora 
16:00. Proba de interviu se susține 
în maxim 5 zile de la susținerea 
probei scrise. Condiţiile de parti-
cipare, bibliografia şi tematica, 
după caz, precum şi actele nece-
sare înscrierii la concurs, vor fi 
afişate la sediul Curții de Apel 
Bucureşti şi pe pagina web: http://
www.cab1864.eu, secțiunea 
Resurse Umane -Concursuri/ 
Examene. Relaţii suplimentare 
privind depunerea dosarelor de 
concurs la adresa de corespon-
dență email: infocabuc@just.ro, 
relațiicab@just.ro, telefon: 021 
319 82 45, fax. 021 319 16 94.

l UM 02214 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concursuri de 
ocupare pe perioadă nedetermi-
nată a unui post de personal civil 
contractual economist grupa II, 
studii superioare cu diplomă de 
licență în domeniul financiar-con-
tabil şi vechime de minim 3 ani şi 

6 luni în specialitatea studiilor. 
Concursurile vor avea loc astfel: 
-11.10.2018 (proba scrisă); 
-17.10.2018 (proba practică); 
-23.10.2018 (interviul), la sediul 
UM 02214 Bucureşti, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, 
Bucureşti. Data-limită de depu-
nere a dosarelor la sediul UM 
02214 Bucureşti este 03.10.2018, 
ora 15.30. Date de contact: 
tel.021.410.01.50, interior: 0358, 
persoană de contact: Mihai Baciu, 
secretar.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucureşti, 
str.Aleea-Căuzaşi, nr.49-51, sector 
3, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: -un post 
secretar dactilograf I: -diplomă 
bacalaureat; -vechime 6 luni în 
activitate; -un post informatician: 
-diplomă de absolvire a învăță-
mântului superior de scurtă 
durată în specialitate; -vechime în 
specialitate 6 ani şi 6 luni. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
Spitalului Prof.Dr.Constantin 
Angelescu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
17.10.2018, ora 10.00, iar proba 
practică va avea loc în data de 
22.10.2018, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof.Dr.Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimentare şi 
tematica se pot obţine de la 
Spitalul Prof.Dr.Constantin 
Angelescu, Biroul Resurse 
Umane, telefon nr. 021.323.30.40/
int.443.

l Primăria Comunei Năsturelu, 
cu sediul în comuna Năsturelu, 
str.Giurgiului, nr.154, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tual vacante de consilier juridic în 
cadrul Aparatului de specialitate 
al primarului -1 post, conform 
HG nr.286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 17 octombrie 2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
17 octombrie 2018, ora 14.30. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a)
nivelul studiilor: -studii superi-
oare de lungă durată cu diplomă 
de licenţă în domeniul ştiinţelor 
juridice; b)vechime -nu este cazul; 

c)cunoştinţe operare calculator: 
nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III a, la sediul 
Primăriei Comunei Năsturelu, 
judeţul Teleorman. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Năsturelu, telefon: 
0247.368.807, fax: 0247.368.011, 
e-mail: primarianasturelu@
yahoo.com, persoană de contact: 
Marian Fudulu.

l Școala Gimnazială Nr.23 
„Constantin Brâncoveanu”, cu 
sediul în localitatea Constanța, 
strada Dezrobirii, nr.82, judeţul 
Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: îngrijitor, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scr i să  în  data  de 
17.10.2018, ora 10.00; -Probă 
interviu în data de 17.10.2018, ora 
12.00; -Proba practică în data de 
17.10.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii gene-
rale/şcoală profesională; -vechime: 
minim 2 ani; -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau 
de unitățile sanitare abilitate; -nu 
a fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Școlii Gimnaziale Nr.23 
„Constantin Brâncoveanu” 
Constanța, strada Dezrobirii, 
nr.82. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.23 
„Constantin Brâncoveanu” 
Constanța, strada Dezrobirii, 
nr.82, persoană de contact: Dima 
Carmen, telefon: 0341.405.843, 
e-mail: ctinbrancoveanuscoala@
yahoo.com.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare organizează 

concurs în data de 29.10.2018, ora 
9.30 (proba scrisă) şi în data de 
31.10.2018, ora 9.30 (interviul), la 
sediul din Ploieşti, Pța. Eroilor nr. 
1A, pentru promovare în funcția 
publică de conducere vacanta: 
„şef birou achiziții publice - 1 
post”. Condiții de participare: - 
studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; - studii de 
masterat sau postuniversitare 
absolvite în domeniul administra-
ției publice, management, ori în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, în 
condițiile legii; - să fie numiți 
intr-o funcție publică din clasa I; 
- vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice minimum 5 ani; - să nu 
aibă in cazierul administrativ o 
sancțiune disciplinară neradiată. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
țului. Date contact: consilier 
Brindusa Constantin-Pietraru, 
Pța. Eroilor nr. 1A, Ploieşti, tel. 
0740178780 sau 0244/511137 int. 
120, e-mail sru@asscploiesti.ro.

l Baza de Reparaţii a Tehnicii de 
Intervenţie Dragalina, cu sediul  
în localitatea Dragalina, str. 
Remizei nr. 1, judeţul Călăraşi, 
organizează concurs prin înca-
drare directă, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii (republicat), Hotă-
rârii Guvernului României nr. 
286/2011, pentru ocuparea urmă-
torului post vacant: A) Denu-
mirea 
Postului: inginer gr. II - specialist 
I A, COR 251203, în cadrul 
Compartimentului Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei. B) 
Nivelul studiilor şi vechimea în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: - studii superi-
oare de lungă durată sau studii 
universitare de licenţă (S), absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în unul din domeniile 
fundamentale: a) matematică şi 
ştiinţe ale naturii, în domeniile de 
licenţă: „Informatică”, „Matema-
tică”. Pentru domeniul de licenţă 
„Matematică”, titularul postului 
trebuie să deţină specializarea 
„matematică-informatică”. b) 
ştiinţe inginereşti, în domeniile de 
licenţă: „Inginerie electrică”, 
„Inginerie electronică, telecomu-
nicaţii şi tehnologii informaţio-
nale”, „Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei”, „Ingineria siste-

melor”; c) ştiinţe sociale, în dome-
niul de licenţă: ”Cibernetică, 
statistică şi informatică econo-
mică”. - vechime în specialitatea 
studiilor-minim 6 luni. - autori-
zaţii speciale pentru exercitarea 
atribuţiilor de serviciu: autorizaţie 
de acces la informaţii nivel 
„Secret”, după încadrare.  C) 
Tipul probelor de concurs, locul, 
data şi ora desfăşurării: Probele 
de concurs: proba scrisă şi 
interviu; Locul de desfăşurare a 
probelor de concurs: sediul Bazei 
de Reparaţii a Tehnicii de Inter-
venţie Dragalina; Datele de desfă-
şurare: 1. proba scrisă: 17.10.2018, 
ora 10.00; 2. interviul: 23.10.2018, 
ora 10.00. D) Data limită, locul de 
depunere a dosarului de concurs: 
- 09.10.2018, ora 15.30 la sediul 
Bazei de Reparaţii a Tehnicii de 
Intervenţie Dragalina. E) Datele 
de contact ale secretarului comi-
siei de concurs: locotenent Janosi 
Daniel, tel: 0752/062824.

l Primăria Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează în 
perioada 30.10.2018 -02.11.2018 
la sediul său din oraşul Videle, 
strada Republicii, nr. 2, concurs 
de ocupare prin recrutare a două 
funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului 
Videle, judeţul Teleorman, 
respectiv: -un post de consilier, 
clasa I, grad profesional principal, 
Compartimentul ADPP, Investiţii 
şi Lucrări Publice din cadrul 
Serviciului Dezvoltare Urbană al 
Direcţiei Arhitectului Șef; -un 
post de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, Comparti-
mentul ADPP, Investiţii şi Lucrări 
Publice din cadrul Serviciului 
Dezvoltare Urbană al Direcţiei 
Arhitectului Șef. Condiţiile gene-
rale de ocupare a unei funcţii 
publice sunt cele prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 (r2) 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţiile speci-
fice de participare la concurs 
pentru ocuparea celor două 
funcţii publice de execuţie 
vacante, anterior menţionate, 
sunt următoarele: -pentru funcţia 
de consilier, clasa I, grad profesi-
onal principal: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul de studii: 1.
Inginerie geodezică- toate specia-
lizările/ programele de studii; 2.
Inginerie civilă- toate specializă-
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rile/ programele de studii; 3.Ingi-
ner ia  ins ta la ţ i i l o r-  toa te 
specializările/ programele de 
studii; 4.Ingineria mediului- 
specializarea/ programul de studii 
Ingineria dezvoltării rurale dura-
bile; 5.Inginerie şi management, 
specializarea/ programul de studii 
I n g i n e r i e  e c o n o m i c ă  î n 
construcţii. -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 superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
fundamental Ştiinţe inginereşti, 
toate ramurile de ştiinţă incluse în 
acest domeniu. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei 
Oraşului Videle, data propusă 
pentru desfăşurarea probei scrise 
fiind 30.10.2018, ora 10.00, 
respectiv data de 02.11.2018 -ora 
12.00 pentru desfăşurarea inter-
viului. Dosarele de participare la 
concurs se pot depune la secre-
tarul  comisiei  de concurs 
-Direcţia Resurse Umane, Salari-
zare, Informatică, Autorizări 
Taximetrie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a şi vor conţine, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului  nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Coordo-
nate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: sediul 
Primăriei Oraşului Videle, str. 
Republicii, nr. 2, oraş Videle, 
judeţul Teleorman, telefon: 
0247/453017 interior 106, fax: 
0247/453015, e-mail: primariavi-
dele@yahoo.com, persoana de 
contact :  Vochin  Nico le ta 
-inspector. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate şi biblio-
grafia, precum şi atribuţiile 
prevăzute în fişa postului se 
afişează la sediul instituţiei şi se 
publică pe site-ul www.primaria-
videle.ro.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Comuna Ucea organizeaza in 
data 26.10.2018, ora 11.00, lici-
tatie pentru inchiriere imobil 
compus din cladire si curte +grup 
sanitar, situat in Ucea de Jos, 

nr.82, in vederea desfasurarii acti-
vitatilor comerciale. Pretul de 
pornire este de 700 lei/ luna. 
Contractul de inchiriere se va 
semna pentru 5 ani. Ofertantii 
vor depune oferta in plic inchis la 
sediul primariei. Garantia de 
participare in cuantum de 500 lei 
va fi platita de catre ofertanti la 
caseria primariei inaintea depu-
nerii ofertelor. Informatii supli-
mentare la sediul primariei, Ucea 
de Jos, nr.78, jud. Brasov, tel. 
0268247176.

CITAȚII  
l Numitul Arhip Vasile, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
oraşul Podu Iloaiei, str. Duzilor 
70, jud. Iaşi, este chemat la 15 
octombrie 2018, ora 8.30, la Jude-
cătoria Iaşi, str. Anastasie Panu 
25 Iaşi, jud. Iaşi, camera sala 5, 
complet C39M, în dosarul 
13276/245/2018 divorț cu minori, 
exercitarea autorității părinteşti, 
stabilire domiciliu minor, pensie 
de întreținere, în care este pârât, 
în contradictoriu cu reclamanta 
Arhip Viorica.

l Reclamanta Macarov Aura 
Liliana, cu ultim domiciliu 
cunoscut în oraş Rădăuți, str. 
Simion Florea Marian nr. 11, jud. 
Suceava, este citată la Judecă-
toria Iaşi, str. A.Panu nr.25, ora 
8.30, complet C14 etaj 1, dosar nr. 
23776/245/2017, cu obiect consta-
tare nulitate clauze abuzive, pârât 
fiind Banca Românească.

l Erată la anunţul din data de 
21.09.2018 nepublicat de Agenţia 
Maxim Servcomex din cauze 
independente de client. Anunţul 
trebuia să apară în data de 
21.09.2018. Grigorescu Mihai cu 
ultimul domiciliu în Mun. Braşov, 
Str. Lămâiţei nr. 66, bl. 93, sc. C, 
ap.5, Jud. Braşov, este citat 
pentru data de 10 octombrie 
2018, ora 8:30 la Judecătoria 
Ploieşti, Str. Gheorghe Lazăr nr. 6, 
în proces civil de succesiune, 
dosar nr. 7547/281/2007, la 
cererea reclamantei Grigorescu 
Gh. Florica.

l Toţi cei interesaţi a face 
opoziţie la constatarea dobân-
dirii dreptului de proprietate 
prin uzucapiune de către 
Hubalău Angela, asupra tere-
nului de 220 mp situat în 
Râşnov, Str.Iazului, nr.22, judeţul 
Braşov, înscris în CF 112233 
Râşnov, top 353, sunt invitaţi la 
Judecătoria Zărneşti la data de 

06.12.2018, ora 09.00, în dosar 
nr.1415/338//2017.

l Toţi cei interesaţi a face 
opoziţie la constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin 
uzucapiune de către Pandrea 
Aron, asupra terenului de 21.633 
mp situat îin Bran, judeţul 
Braşov, înscris în CF 105190 
Bran, top (630, 633, 635/1, 636/2, 
637/2/a/2)/2, sunt invitaţi la Jude-
cătoria Zărneşti la data de 
06.12.2018, ora 09.00, în dosar 
nr.1141/338//2018.

DIVERSE  
l Conducerea Universităţii din 
Bucureşti îl invită pe dl. Mărmu-
reanu George, în fiecare zi lucră-
toare  din intervalul 25 -28 
septembrie 2018, în intervalul 
orar 9:00 -13:00 la Direcţia Patri-
moniu Imobiliar -Universitatea 
din Bucureşti, situată în Căminul 
Studenţesc Mihail Kogălniceanu, 
intrarea A -parter, din B -dul 
Mihail Kogălniceanu 36 -46, 
sector 5, Bucureşti, pentru a 
ridica o convocare, persoana de 
contact fiind d -na Ramona 
Grăvan.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: 
Prahova. Denumire UAT: Călugă-
reni. Sectoare cadastrale: 1, 2, 15, 
16, 18, 19, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37. 
OCPI Prahova anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 1, 2, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33, 
34, 35, 36, 37, pe o perioadă de 60 
de zile calendaristice, conform art. 
14 alin. (1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității Imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Data 
de început a afişării: 01.10.2018. 
Data de sfârşit a afişării: 
29.11.2018. Adresa locului afişării 
publice: Sediul Primăriei Călugă-
reni. Repere pentru identificarea 
locației: sat. Călugăreni, nr. 59. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Călugă-
reni şi pe site-ul ANCPI. Alte 
indicații utile pentru cei interesați: 
primaria.calugareni@yahoo.com. 
Informații privind Programul 
național de cadastru şi carte 
funciară 2015-2023 se pot obține 
pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/

l Marka’s IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei 

SC PIZZA-BAC SRL, cu sediul 
în Bacău, Str Prieteniei, nr 3, bl 3, 
sc C, et 1, ap 5, jud. Bacău, CUI 
17524867, J4/851/2005, conform 
Sentinţei nr. 521/13.09.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bacău 
în dosarul 432/110/2018, vă noti-
fică privind: Începerea procedurii 
falimentului împotriva debitoarei 
SC PIZZA-BAC SRL. Creditorii 
trebuie să procedeze la înscrierea 
la masa credală prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în 
condiţiile următoare: a) Termenul 
limită pentru depunerea cererilor 
de admitere a creanţelor născute 
în timpul procedurii -15.10.2018; 
b) Verificarea creanţelor născute 
în timpul procedurii, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
s u p l i m e n t a r  a l  c r e a n -
ţelor-25.10.2018; c) Întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor-15.11.2018; d) 
Termenul pentru continuarea 
procedurii-17.01.2019.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Smart 
Bio Food desemnat prin sentinta 
civila nr.4944 din data de 
20.09.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 19468/3/2018, 
notificã deschiderea procedurii 

insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Smart Bio 
Food SRL, cu sediul social in 
Bucureşti Sectorul 3, Strada Poet 
Panait Cerna, Nr. 1, Camera 1, 
Bloc M52, Scara 2, Ap. 52, CUI  
34677380, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/7506/2015. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Smart Bio Food SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 19468/3/2018, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 05.11.2018; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
26.11.2018; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 21.12.2018; d) data 
primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor 03.12.2018, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 04.10.2018, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l SC Iri Forest Assets SRL cu 
sediul în Bucureşti, Sos. Bucures-
ti-Ploiesti Nr.42-44 Complex 
Baneasa Business&Technology 
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Park, Cladirea B, Etaj 2,titular al 
Amenajamentului Silvic UP X 
Popesti,cu amplasamentul in 
UAT Popeșt i ,  Dumeșt i  s i 
Mădârjac, județul Iași, anunta 
publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare- proiectul de 
plan/program nu are efecte 
semnificative asupra mediului, nu 
necesită evaluare de mediu, 
urmând a fi supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. 
Observatiile publicului cu privire 
la decizia etapei de încadrare se 
primesc la sediul APM Iași - 
Calea Chisinaului nr. 43, Iasi, in 
zilele de luni- joi (orele 8:00 - 
16:30) si vineri (orele 8:00 - 14:00) 
in termen de 10 zile  calendaris-
tice de la publicarea anuntului.

l SC Iri Forest Assets SRL cu 
sediul în București, Sos. Bucures-
ti-Ploiesti Nr. 42-44 Complex 
Baneasa Business&Technology 
Park, Cladirea B, Etaj 2,titular al 
Amenajamentului Silvic UP XII 
Frumusica, cu amplasamentul in 
UAT Dumesti, Mădârjac și 
Horlești, anunta publicul inte-
resat asupra deciziei etapei de 
încadrare- proiectul de plan/
program nu are efecte semnifica-
tive asupra mediului, nu necesită 
evaluare de mediu, urmând a fi 
supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Observatiile publi-
cului cu privire la decizia etapei 
de încadrare se primesc la sediul 
APM Iași- Calea Chisinaului nr. 
43, Iasi, in zilele de luni- joi (orele 
8:00 - 16:30) si vineri  (orele 8:00 
- 14:00)  in termen de 10 zile  
calendaristice de la publicarea 
anuntului.

l Pârâtul Mamaischi Mihail, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Botoșani, str. Pușchin 
nr. 21, jud. Botoșani, este citat la 
Judecătoria Botoșani în dosar nr. 
12378/193/2017, la termenul din 
30.10.2018, orele 8.30, în proces 
cu reclamanţii Kelzenberg 
Mamaischi Mirela și Kelzenberg 
Uwe Johan, cu menţiunea de a se 
prezenta personal la interoga-

toriu, sub sancţiunea prevăzută 
de art. 358 CPC și de a face 
dovada acceptării moștenirii 
numitei Mamaischi Maria și de a 
preciza dacă și-a exercitat dreptul 
de opţiune succesorală cu privire 
la defuncta Mamaischi Maria, 
prin acceptarea moștenirii sau 
renunţarea expresă la moștenire, 
respectiv să facă dovada că a 
acceptat sau nu moștenirea după 
defuncta Mamaischi Maria. Toto-
dată, cu menţiunea expresă 
prevăzută de art.1112 Cod civil, 
„dacă succesibilul nu și-a exer-
citat dreptul de a accepta moște-
nirea în termenul de decădere 
prevăzut la art.1.103, este 
prezumat că renunţă la moște-
nire”.

ADUNĂRI GENERALE  
l În data de 10 octombrie 2018, 
ora 17.00, la Casa Tineretului, 
etaj II, Sala B, se convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Fundației Județene pentru 
Tineret Vâlcea. În cazul în care la 
data și ora stabilite nu se întru-
nește cvorumul necesar, adunarea 
generală este reconvocată în data 
de 11 octombrie 2018, ora 17.00, 
la aceeași adresă. Persoanele, care 
vor reprezenta structurile asocia-
tive de tineret în cadrul adunării 
generale, sunt rugate să aibă 
asupra lor mandatul de reprezen-
tare în original și cartea de identi-
tate.  

l Consiliulul de Administrație al 
SC Allegro Maxi-Taxi SA, cu 
sediul social Bucureșt, str.Chitila 
Triaj, nr.4, sect.6, convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a acționarilor în data de 
24.10.2018, ora 15.00, la sediul 
social, cu următoarea ordine de 
zi: 1.Aprobarea majorării capita-
lului social al Societății cu suma 
de 200.000Lei respectiv 80.000 
acțiuni la valoarea nominală de 
2,5Lei/acțiune, prin emisiunea de 
noi acțiuni nominative, demateri-
alizate. 2.Aprobarea împuterni-
cirii Consiliului de Administrație 

al Societății pentru finalizarea 
operațiunilor legate de această 
majorare a capitalului social, 
stabilirea sumelor subscrise cu 
care se va majora în mod efectiv 
capitalul social după acordarea 
dreptului de preferință acționa-
rilor existenți în condițiile legii, 
anularea acțiunilor rămase 
nesubscrise ca și luarea oricăror 
decizii legate de această majorare 
a capitalului social și înregistrarea 
acesteia la autoritățile compe-
tente. 3.Împuternicirea persoanei/
persoanelor desemnate de către 
acționarii Societății pentru a 
îndeplini în numele și pe seama 
societății toate formalitățile nece-
sare pentru aducerea la îndepli-
nire a deciziilor ce vor fi luate de 
către AGEA. În cazul în care nu 
se întrunește cvorumul de repre-
zentare, prevăzut de lege, AGEA 
va avea loc la data de 25.10.2018, 
în același loc și la aceeași oră. La 
adunarea generală pot participa 
și vota acționarii care figurează în 
Registrul acționarilor Registrul 
Miorița SA la data de 12.10.2018, 
aceasta fiind data de referință, și 
au drept de vot personal sau prin 
reprezentanţii legali, cu numărul 
de acţiuni cu care sunt consem-
naţi în acest registru, în conformi-
tate cu prevederile legii 31/1990, 
completate și modificate până la 
data publicării convocării în 
Monitorul Oficial. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, 
cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală și 
de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Propunerile vor fi transmise in 
scris la sediul societatii personal 
sau prin posta pana cel tarziu 
05.10.2018, ora 10.00.

l Convocarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor 
SIDERMA  S.A.: Consiliul de 
Administraţie al SIDERMA S.A., 
o societate română, cu sediul în 
București, B-dul Timișoara nr. 96,  
sector 6, România, având număr 
de ordine la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul București J40/369/1991, 
Cod de Identificare Fiscală RO 
449183, (“Societatea”), întrunit în 
ședinţa din 11.09.2018, prin 
domnul Antonio Magni  în cali-
tate de președinte al Consiliului 
de Administraţie, conform preve-
derilor articolului 13 din Actul 
Constitutiv al Societăţii, ale 
prevederilor Legii nr. 31/1990 
republicată cu modificările la zi, 
c o n v o a c ă  p r i n  p r e z e n t a : 
•Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 31.10.2018 orele 12,00 la sediul 
din B-dul Timișoara nr.96, sector 
6, București, pentru toţi acţionarii 
Societăţii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor până la sfârșitul zilei 
de 17.10.2018 („Data de Refe-
rinţă”); Sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe la lucrările adunărilor toţi 
acţionarii înscriși în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 
17.10.2018. („Data de Refe-
rinţă”). Dacă la prima convocare 
a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor nu se va 
întruni cvorumul necesar, o a 
doua Adunare Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor se va desfă-
șura în același loc, cu aceeași 
ordine  de  z i ,  la  data  de 
01.11.2018, orele 10,00 pentru toţi 
acţionarii Societăţii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor până la 
sfârșitul Datei de Referinţă. 
Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
aprobată în ședinţa Consiliului de 
Administraţie din data de 
11.09.2018: 1. Se supune apro-
bării Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor vânzarea 
imobilului teren în suprafaţa de 
20.968mp și construcţii situat în 

București, Bdul Timișoara nr.96, 
sector 6. 2. Se supune aprobării 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor ca dl. Marco Magni 
să negocieze și să semneze 
antecontractul de vânzare 
cumpărare și contractul de 
vânzare cumpărare pentru 
imobilul teren în suprafaţa de 
20.968mp și construcţii situat în 
București, Bdul Timișoara nr.96, 
sector 6. 3. Împuternicirea 
domnului Iulian Pop în calitate 
de Director General, pentru a se 
ocupa de oricare și toate formali-
tăţile necesare în vederea îndepli-
nirii tuturor cerinţelor legale în 
legătură cu hotărârile adoptate în 
adunare, incluzând dar fără a se 
limita la, publicarea și/sau înre-
gistrarea la oricare autorităţi sau 
instituţii a tuturor documentelor 
rezultate ca urmare a aplicării 
hotărârilor adunării. •Acţionarii 
persoane fizice pot participa 
personal la Adunarea Generală 
(în baza buletinelor/ cărţilor de 
identitate/ pașapoartelor) sau 
prin reprezentant, în baza unei 
procuri speciale, cu condiţia 
depunerii acesteia în original cu 
48 de ore înainte de Adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
de vot în Adunarea Generală a 
Acţionarilor; Şi •Acţionarii 
persoane juridice pot participa 
prin reprezentantul lor legal sau 
prin persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare, 
conform prevederilor din actul 
constitutiv, cu condiţia depunerii 
procurii speciale, în original, 
semnate și ștampilate cu condiţia 
depunerii acesteia în original cu 
48 de ore înainte de Adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
de vot în Adunarea Generală a 
Acţionarilor;  În cazul procurilor 
speciale transmise prin posta vor 
fi luate în considerare doar acelea 
care au data limită de primire 
30.10.2018. Membrii Consiliului 
de Administraţie, Directorii ori 
salariţii societăţii nu îi pot repre-
zenta pe acţionari. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul de a introduce noi puncte 
pe ordinea de zi a AGA. Propune-
rile privind introducerea de 
puncte noi pe ordinea de zi a 
AGA, însoţite de copiile actelor 
de identitate ale acţionarilor, 
denumiţi iniţiatori, pot fi depuse 
la sediul social al  SIDERMA SA, 
București, bd. Timișoara, nr.96, 
sector 6, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convo-
cării, până la ora 16.00, ora de 
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închidere a programului socie-
tăţii, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă clar şi cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ A ACŢIO-
NARILOR DIN DATA DE  
31.10.2018/ 01.11.2018. Propune-
rile privind introducerile de 
puncte noi pe ordinea de zi a 
AGA trebuie să fie însoţite de 
copiile actelor de identitate ale 
Iniţiatorilor (buletin/ carte de 
identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificatul de 
înregistrare în cazul persoanelor 
juridice). Documentele şi materia-
lele referitoare la problemele 
incluse în ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor, formularele Buletinelor de 
vot, formularele procurilor 
speciale, vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor atât pe site-ul socie-
tăţii, www.siderma.ro, cât şi la 
sediul societăţii din Bucureşti, 
B-dul Timişoara, nr.96, sector 6, 
începând cu data 10.10.2018. 
Aceste documente pot fi studiate 
şi la sediul societăţii, în cadrul 
programului de lucru, între orele 
10.00 şi 15.00, începând cu aceeaşi 
dată. Consiliu de Administratie, 
prin Antonio Magni Preşedinte. 
Bucureşti, 11.09.2018.

l Convocare: Consiliul de 
Administraţie al S.C. IAMSAT 
Muntenia S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Unirii Nr.235-
237, Sector 3, înregistrată la 
Registrul Comerţului Bucureşti 
sub nr. J40/16340/1993, C.U.I. 
RO4195703, convoacă, în temeiul 
dispoziţiilor art.117 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată şi modifi-
cată, Adunarea Generală Extra-
ordinară şi  Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data 
de 29 octombrie 2018, orele 
14,00, respectiv 15,00,  la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 15 septembrie 
2018. A. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor: 1.  Aprobarea vânzării  
imobilului- teren în suprafaţa de 
1.390mp situat în oraş Voluntari, 
judeţul Ilfov, proprietatea S.C. 
IAMSAT Muntenia S.A.; 2. 
Aprobarea vânzării imobilului- 
teren în suprafaţa 4.709,42mp, 
situat în Bucureşti, Str. Drumul 
Lunca Cetăţii nr.475, sector 3, 
proprietatea S.C. IAMSAT 
Muntenia S.A.; 3. Aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al 
S.C. S.C. IAMSAT Muntenia 
S.A.– ART.19 ”Competenţele 

Adunării Generale Extraordi-
nare” –în sensul delegării Consi-
l iu lui  de  Administraţ ie  a 
atribuţiilor prevăzute la litera i), 
respectiv j),  în limita valorii de 
1.000.000 euro. 4. Ratificarea 
Hotărârii Consiliului de Admi-
nistraţie  din 14.05.2018  în  ceea 
ce priveşte contractarea limitei 
de factoring fără recurs în suma 
de 570.000 lei pe o perioadă de 
maxim 120 de zile, de la Banca 
Transilvania S.A. B. Ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor: 1. Aprobarea 
privind solicitarea şi contractarea 
unei limite/ plafon pentru emiteri 
scrisori de garanţii bancare, acre-
ditive, contragaranţii etc, până la 
limita de 4.000.000 euro pe 
termen mediu şi lung şi garan-
tarea acesteia cu activele compa-
n ie i ,  inc lus iv  acceptarea  
garanţiilor de stat în completarea 
garanţiilor companiei, catre alte 
instituţii financiar bancare. În 
cazul în care cvorumul necesar 
nu se va întruni la data menţio-
nată, şedinţele Adunării Gene-
rale Extraodinare a Acţionarilor 
şi Adunării Generale Ordinare se 
reprogramează  pentru data de 
31 octombrie 2018, orele 14,00, 
respectiv 15,00, în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi. Documen-
tele şi materialele informative 
referitoare la problemele înscrise 
pe ordinea de zi a adunării, 
precum şi formularele de procuri 
speciale pot fi obţinute de la 
sediul societăţii. Acţionarii pot 
participa la adunarea generală 
personal sau prin reprezentanţi, 
în baza unei procuri speciale, 
conform dispoziţiilor legale. 
Procura specială în original se 
depune la sediul societăţii, 
conform dispoziţiilor legale. 
Informaţii se pot obţine la tel. 
031.228.71.00.

LICITAȚII  
l S.C. Doroca S.A, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: A. 
Imobil situat în Dorohoi, str. 
Brazi, nr.1 amplasat pe teren în 
concesiune de la municipiul 
Dorohoi, compus din: 1. Restau-
rant Hotel Cabana Brazi cu 
subsol, parter şi etaj cu s.c la sol 
de 701,10 mp; 2. Magazie cu s.c. 
la sol de 34,30 mp; 3. Magazie si 
beci cu s.c. la sol de 97,20 m.p.; 
Pretul de vanzare fiind de 
1.380.720 lei (309.440 Euro), 
TVA inclus (80%). B. Spaţiu 

comercial situat in Dorohoi, 
Aleea Duzi lor,  nr.  12,  b l .
E1-parter, în suprafaţă utila de 
245,50 mp(construita 266,90 
mp). Terenul în cota indiviza de 
61,89 mp  este concesionat de la 
municipiul Dorohoi la pretul  de 
138.000 lei (30.960 Euro), TVA 
inclus  (80%). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt cu o zi inainte de 
ziua licitatiei, orele15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţiile vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. 
Iaşi, în data de 05.10.2018 ora 
14:00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
c r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e  
15.03.2016 si adunarea credito-
rilor din 04.10.2017. Adjudecarea 
se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licita-
ţiei. Garantia este in cuantum de 
10% din valoarea de vanzare. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la: C.I.I. Pohrib Ionela la 
te lefoanele :  0232/240.890; 
0742/109899, 0745308671, Fax 
0232/240890.

l Anunț privind licitația publică 
cu strigare pentru vânzarea tere-
nurilor intravilane din Comuna 
Variaş. Comuna Variaş, cu sediul 
in loc. Variaş, nr. 619, jud Timiş 
vinde, prin licitație publică cu 
strigare, un numar de 2 terenuri 
intravilane, proprietate privată a 
comunei, situate in comuna 
Variaş, astfel:  a.) LocalitateaVa-
riaş, comuna Variaş: teren intra-
vilan, identificat prin C.F. nr. 
404966, nr. topografic: 1033/818/2
/6/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în supra-
față de 8377 mp, având categoria 
de folosință păşune. Prețul de 
pornire -10.052 Euro/ 46.905 lei; 
Pasul de licitare -200 Euro/ 934 
lei; Garanția de participare -1000 
Euro/ 4690 lei; Taxa de partici-
pare -350 lei;  b.) localitatea Gelu, 
comuna Variaş: teren intravilan, 
identificat prin C.F. nr. 403879, nr. 
topografic: 403879, în suprafața 
de 19.546 mp, având categoria de 
folosință curți construcții. Prețul 
de pornire -19.546 Euro/ 91.065 
lei; Pasul de licitare -293 Euro/ 
1365 lei; Garanția de participare 
-1954 Euro/ 9106 lei. Taxa de 

participare -350 lei; Licitația 
publică cu strigare va avea loc la 
sediul vânzătorului, în data de 
22.10.2018 începând cu ora 10.00. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul PrimărieiVariaş, tel. 
0256/387563. Cererea de înscriere, 
taxa de participare, garanția de 
participare, împreuna cu docu-
mentele necesare în vederea parti-
cipării la licitația publică cu 
strigare se vor  depune până la 
data de 19.10.2018, inclusiv, ora 
15.00, la registratura Primăriei 
Variaş. Taxa de participare la lici-
tație şi garanția de participare se 
vor achita la casieria primăriei 
Variaş. Documentele necesare 
pentru participarea la licitație: 
1.Pentru persoane fizice: copie 
după actul de identitate, certificat 
fiscal eliberat de Directia de Taxe 
si Impozite din cadrul Primăriei 
pe raza căruia este domiciliul soli-
citantului (original/ copie conform 
cu originalul). 2. Pentru persoane 
juridice: copie certificat consta-
tator emis de ORC, certificatul de 
atestare fiscala eliberat de Admi-
nistrația Finanțelor Publice în a 
cărei rază se află domiciliul fiscal 
(original); certificat fiscal  eliberat 
de Direcția de Taxe si Impozite 
din cadrul Primăriei pe raza 
căruia este domiciliul fiscal 
(original / copie conformă cu origi-
nalul), împuternicire (după caz). 

PIERDERI  
l Pierdut legitimatii ANRE nr. 
105160142: 205160113 pe numele 
Popescu Dan Gabriel. Il declar 
nul.

l Pierdut Atestat de Manager 
Transport Marfă eliberat de ARR 
Prahova pe numele de Stavar S.
Robert Iulian. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat constatator 
nr.14277 din data de 24.05.2017 al 
societății SC CHEPIUS SRL, 
J/38/53/2010.

l Subscrisa Nettstrade JK Sollu-
tions SRL, cu sediul în Mun.
Slatina, Aleea Rozelor, nr.35, 
Bl .FB 23,  Ap.1,  jud.  Olt , 
J28/240/2011, CUI:RO28348553, 
declară piredut Certificatul 
C o n s t a t a t o r  n r. 7 4 4 2  d i n 
10.04.2015 emis de ORC de pe 
lângă Tribunalul Olt emis în 
temeiul Legii 359/2004. Îl declar 
nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto - transport marfă şi atestat 

ADR, eliberate de ARR Vâlcea, 
pe numele Sandu Mihai-Renato, 
din municipiul Drăgăşani, județul 
Vâlcea. Se declara nule. 

l Truşcă Sorina declară pierdut 
Atestat de pregătire profesională 
a instructorilor de conducere 
auto, valabil pentru categoria B, 
cu seria AIC nr. 0042750, elibe-
rata de ARR Gorj. Se declară nul!

l Pierdut carnet de student, 
eliberat la data de 02.10.2017 de 
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Carol Davila Bucureşti. 
Pierdut legitimaţie de student 
pentru reducere/ gratuitate trans-
port, seria A nr. 0076506, eliberat 
de Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Carol Davila Bucureşti 
la data 02.10.2017. Ambele pe 
numele Muhuleţ Alexandra –
Elena. Le declar nule.

l Pierdut certificat unic de înre-
gistrare seria B nr. 3378458, CUI 
33427688, J40/8877/2014, al SC 
Blumed Estet SRL.

l Pierdut contract de vânzare - 
cumpărare nr. 530 din 8.06.2012 
pe numele Irimia Filofteia Floren-
tina. Îl declar nul.

DECESE


