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➤ scrie textul
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➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Loc de muncă la abator în 
Germania, pentru muncitori calificați 
și necalificați. Fără comision! Fără 
cunoașterea limbii germane! Fără 
experiență profesională! Aplică acum! 
Tel.: 0733.445.599.

l Compania de construcţii SC ILA 
Vorhaben SRL angajează muncitori cu 
experienţă în construcţii, dulgheri, fierari 
betonişti, zidari şi zugravi pentru proiecte 
în Timişoara. Cei interesaţi sunt rugaţi să 
participe la sesiunea de interviuri organi-
zate în Timişoara, str.Zorile, nr.3. Pentru 
mai multe informaţii suplimentare ne 
puteţi contacta la numărul de telefon: 
0721.270.075.

l Octagon Contracting &Engineering SA, 
cu sediul în Bucureşti, strada Alexan-
drescu, nr.57, în suprafaţă de 110mp, 
sector 1, şi cu activitate autorizată a se 
desfăşura la terţi şi la sediile secundare din 
sectoarele 3 şi 2 Bucureşti, angajează 
muncitor necalificat la demolarea clădi-
rilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, 
faianţă, gresie, parchet. CV-urile se pot 
depune la sediul firmei. Informaţii la 
telefon: 021.232.39.20.

l U.M.02214 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează concur-
suri de ocupare pe perioadă nedeterminată 
a unui post de personal civil contractual 
contabil IA şi muncitor calificat I. 
-17.12.2018 (proba scrisă) -la sediul 
U.M.02214 Bucureşti, strada Antiaeriană, 
nr.6-8, Sector 5, Bucureşti. Data limită de 
depunere a dosarelor, la sediul U.M.02214 
Bucureşti este 10.12.2018, ora 15.30. Date 
de contact: tel.021/410.01.50 interior 0358, 
persoană de contact: Mihai baciu, secretar.

l La anunțul cu numărul de înregistrare 
185269 publicat în Jurnalul –Cotidian 
Naţional din data de 23.11.2018 se face 
următoarea rectificare la numărul de 
posturi: Se va citi: Centrul de Sănătate 
Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie’’, cu 
sediul în Bucureşti,  Bulevardul Uverturii 
nr. 81, Sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual de 
execuție vacant, perioadă nedeterminată, 
în data de 18.12.2018 ora 10:00 proba 

scrisă şi interviul pe 24.12.2018 -progra-
mare începând cu ora 10:00.                                                    

l Ministerul Fondurilor Europene organi-
zează, în temeiul OUG 45/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, în data de 
13 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă, 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminata la Direcției generală juri-
dică şi relația cu Parlamentul după cum 
urmează: Serviciul avizare acte normative: 
• 3 posturi de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior (Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă, 
în domeniul juridic; cunoaşterea limbii 
franceze sau engleze – nivel mediu; 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minimum 7 
ani. Serviciul avizare contracte: • 1 post de 
consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent (Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul juridic; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 1 an. Testarea cunoştin-
țelor de limbă straină se va face în cadrul 
cadrul probelor de concurs. Data şi ora 
susţinerii interviului vor fi afişate odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Documentele 
necesare înscrierii la concurs, condiţiile 
generale, specifice şi bibliografia sunt 
afişate la sediul ministerului din Bld. Ion 
Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucureşti şi 
pe site-ul ministerului www.fonduri-ue.ro. 
Dosarele pot fi depuse în termen de 8 zile 
de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la Direcţia 
generală managementul resurselor umane 
a Ministerului Fondurilor Europene. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la 
numărul de telefon:0372 838 681.

l Sabrina Feri SRL, Bijuteria Verona, cu 
sediul social în Bistrița, jud.B-N, str.
Gheorghe Șincai, nr.15, având codul unic 
de înregistrare nr.RO26513166, şi număr 
de ordine în Registrul Comerțului 
J06/52/2010, angajează bijutier cu sau fără 
experiență (învață meseria la locul de 
muncă) pe perioadă nedeterminată. 
Responsabilități: -recondiționează obiecte 
din metale prețioase (aur, argint), -repară 
bijuterii aur, argint (modificări, şlefuiri, 

montări pietre, aurire, argintare), -topeşte 
şi prelucrează metale prețioase, -înlocu-
ieşte ornamente (pietre prețioase şi 
semi-prețioase, cristale, etc). Cerințe: 
-vedere foarte bună; -disciplinat, orga-
nizat, pasionat; -nu există limită de vârstă. 
Informații suplimentare se pot obține la nr. 
de telefon: 0787.534.883. CV-urile se trimit 
la adresa de mail: eudochiaroman@yahoo.
com.

l Anunţ de concurs: Primăria Comunei 
Oarja, judeţul Argeş, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice vacante, 
după cum urmează: 1.  şef birou, clasa I, 
grad profesional II în cadrul Biroului 
Poliție Locală. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării funcţiei 
publice sunt: 1. şef birou, clasa I, grad 
profesional II în cadrul Biroului Poliție 
Locală: - studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul 
Știinţelor Juridice sau Știinţelor Adminis-
trative; - vechimea în specialitatea studiilor 
- 5 ani. Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: Termenul limită 
pentru depunerea dosarelor - 20 de zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial; 29.11.2018 publicare anunţ; 
14.01.2019, ora 10:00: proba scrisă; 
16.01.2018, ora 10:00: proba interviu. 
Locaţia de desfăşurare a concursului: 
comuna Oarja, sediul Primăriei Oarja. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008. Coordo-
nate de contact pentru primirea dosarelor 
de concurs: - Primăria Comunei Oarja, 
comuna Oarja, str. Primăriei nr.459, 
telefon/fax: 0248/660.341, email: 
primarie@oarja.cjarges.ro. Bibliografia şi 
relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Oarja, din comuna 
Oarja,  str. Primăriei, nr.459, telefon 
0248/660.341.

l Anunţ de concurs: Primăria Comunei 
Oarja, judeţul Argeş, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiilor publice 
vacante, după cum urmează: 1. polițist 
local, clasa III, grad profesional debutant 
în cadrul Biroului Poliție Locală; 2. polițist 
local, clasa III, grad profesional debutant 
în cadrul Biroului Poliție Locală. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 

generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a ocupării 
funcţiei publice sunt: 1. polițist local, clasa 
III, grad profesional debutant în cadrul 
Biroului Poliție Locală: - studii liceale, 
respectiv studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; 2. polițist local, 
clasa III, grad profesional debutant în 
cadrul Biroului Poliție Locală: - studii 
liceale, respectiv studii medii liceale finali-
zate cu diplomă de bacalaureat. Concursul 
se va organiza conform calendarului 
următor: Termenul limită pentru depu-
nerea dosarelor - 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial. 
29.11.2018 - publicare anunț; 08.01.2019, 
ora 10:00: proba scrisă; 10.01.2019, ora 
10:00: proba interviu. Locaţia de desfăşu-
rare a concursului: comuna Oarja, sediul 
Primăriei Oarja. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de art. 49, 
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008. Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: - Primăria 
Comunei Oarja, comuna Oarja, str. Primă-
riei nr.459, telefon/fax: 0248/660.341, 
email: primarie@oarja.cjarges.ro Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei Oarja, din 
comuna Oarja, str. Primăriei, nr.459, 
telefon 0248/660.341.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Sebeş organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de 
execuţie vacante de: Consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Comparti-
mentului Protecția Mediului, Control 
Comercial, Managementul Calității şi 
Unitatea Locală de Monitorizare, aparatul 
de specialitate al primarului, ID post 
455896. Probele stabilite pentru concurs: 
proba scrisă şi interviul. Data, ora şi locul 
organizării probei scrise: 08.01.2019, ora 
11:00, Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. 
Alba. Data, ora şi locul susţinerii inter-
viului: 11.01.2019, ora 11:00, Parcul Arini, 
nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba. Condiţiile de 
participare la concurs: candidatul trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare; studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  în 
domeniul ştiința şi ingineria mediului sau 
fizică; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 

minimum 7 ani. Data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 18.12.2018, 
ora 16:00. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Primăriei Municipiului Sebeş, 
Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba, 
persoană de contact: inspector, Nicoleta 
Irimie. Informații suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, telefon 
0258731318, email secretariat@primaria-
sebes.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Sf.Maria” Iaşi organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante, pe perioadă nedetermi-
nată, în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, modificată şi completată de 
HG 1027/2014: 1.Secția clinică pediatrie II: 
-1 post de asistent medical debutant cu 
studii postliceale; -2 posturi de îngrijitoare; 
2.Secția clinică chirurgie pediatrică I: -1 
post de infirmieră cu 6 luni vechime; 3.
Farmacie: -1 post de îngrijitoare. 
Concursul constă în următoarele etape 
succesive: selecţia dosarelor de înscriere, 
proba scrisă şi proba interviu. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1.Ultima zi 
pentru depunerea dosarelor de înscriere 
este 14.12.2018, ora 15.30; 2.Data şi ora 
organizării probei scrise: 11.01.2019, ora 
12.30; 3.Data şi ora interviului: 17.01.2019, 
ora 10.00; 4.Locul depunerii dosarelor şi al 
organizării probelor de concurs: Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare la concurs 
pentru postul de asistent medical debutant 
cu studii postliceale: -studii: diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs pentru postul de infir-
mieră: -studii: şcoală generală; -curs de 
infirmiere organizat de Ordinul asistenților 
medicali sau curs de infirmiere organizat 
de furnizori autorizați de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătății; -vechime 
minim 6 luni ca infirmieră în sector 
sanitar. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de îngrijitoare: 
-studii: şcoală generală. Anunţul de 
concurs, bibliografia şi tematica sunt 
afişate la avizier şi pe site-ul unităţii: www.
sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se 
obţin de la persoana care asigură secretari-
atul comisiei de concurs, serviciul resurse 
umane: telefon: 0232.264.266, int.157.

l Comuna Biled, cu sediul în localitatea 
Biled, strada Principală, nr.359, judeţul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
muncitor calificat -inginer sunet: 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 28.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 28.12.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii medii de specialitate; 
-vechime: fără; -condițiile generale 
conform art.3 din HG nr.286/2011. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Biled. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Biled, persoană de contact: Drăgan Dan, 
telefon: 0256.377.001, fax: 0256.377.300, 
e-mail: secretariat@primariabiled.ro.

l Primăria Vişineşti, cu sediul în locali-
tatea Vişineşti, strada Principală, numărul 
249, judeţul Dâmboviţa, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 
de: consilier compartiment agricol, funcţie 



II ANUNȚURI

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

Joi, 29 noiembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

publică de execuţie, clasa I, gradul profesi-
onal asistent, 2 posturi. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Vişineşti 
astfel: -Proba scrisă în data de 10.01.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
14.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniile: inginerie geodezică, ingineria 
resurselor vegetale şi animale, ştiinţe 
administrative, informatică; -vechime 
minim un an. 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 Vişineşti. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: Primăriei 
Vişineşti. Persoană de contact: Simionescu 
Danie la  - secre tar,  t e le fon/fax : 
0245.662.444, e-mail: primaria.visinesti@
gmail.com.

l Primăria Comunei Răuceşti, cu sediul 
în localitatea Răuceşti, str.Principală, 
nr.59, jud.Neamț, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant de consilier IA la Serviciul Public 
de Asistență Socială. Condiții: a.studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență; 
b.vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei contractuale: 
minimum 9 ani; c.cunoştințe de operare 
PC (Word, Excel, Internet, e-mail, fax) 
-nivel mediu; Selecţia dosarelor de concurs 
va avea loc la data de 17.12.2018; Proba 
scrisă în data de 27.12.2018, ora 10.00; 
Proba interviu în data de 31.12.2018, ora 
10.00. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Răuceşti. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Răuceşti, persoană de 
contact: Borcilă Petronica, telefon: 
0233.788.003, fax: 0233.788.239, e-mail: 
primariaraucesti@yahoo.com.

l Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Ion 
Jianu”-Pitesti, organizeaza concurs pentru 
ocuparea postului vacant de personal civil 
contractual: 1 post de muncitor calificat 
IV -spalator textile (studii generale/ 
medii), spalatorie, administrativ (nu nece-
sita vechime). Concursul se va desfasura 
in perioada 07.01.2019-11.01.2019, ince-
pand cu ora 11.00 la sediul SMU Pitesti, 
dupa cum urmeaza:proba scrisa in data de 
07.01.2019 ora 11.00 si proba de interviu in 
data de 11.01.2019 ora 11.00.Perioada de 
depunere a dosarelor de inscriere la 
concurs este: 03.12.2018-14.12.2018. Data 
limita de depunere a dosarelor de inscriere 
este 14.12.2018 ora 15.00. Relatii supli-
mentare pe site-ul www.smupitesti.org la 
rubrica anunturi si la Biroul Resurse 
Umane din SMU “Dr. Ion Jianu” Pites-
ticu sediul in Mun. Pitesti, str. Negru Voda 
nr.47, jud. Arges, telefon 0248/218.090, 
0248/218.172 interior 224,266.

l Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Ion 
Jianu”-Pitesti, organizeaza concurs pentru 
ocuparea postului vacant de personal civil 
contractual: 1 post de ingrijitor (studii 
generale/ medii), deservire, administrativ 
(necesita vechime minim 6 luni). 
Concursul se va desfasura in perioada 
09.01.2019-15.01.2019, incepand cu ora 
11.00 la sediul SMU Pitesti, dupa cum 
urmeaza: proba scrisa in data de 
09.01.2019 ora 11.00 si proba de interviu in 
data de 15.01.2019 ora 11.00. Perioada de 
depunere a dosarelor de inscriere la 
concurs este: 03.12.2018-14.12.2018. Data 
limita de depunere a dosarelor de inscriere 

este 14.12.2018 ora 15.00. Relatii supli-
mentare pe site-ul www.smupitesti.org la 
rubrica anunturi si la Biroul Resurse 
Umane din SMU ,,Dr. Ion Jianu” Pitesticu 
sediul in Mun. Pitesti, str. Negru Voda 
nr.47, jud. Arges, telefon 0248/218.090, 
0248/218.172 interior 224,266.

l Primăria Comunei Mihăeşti, Judeţul 
Vâlcea organizează concurs în vederea 
ocupării a următoarelor functii contrac-
tuale de executie: - Șofer în cadrul 
Compartimentului Administrativ - 
Gospodaresc; - Muncitor calificat în 
cadrul Compartimentului Administrativ 
- Gospodaresc - Referent, treapta IA, 
(personal contractual) în cadrul Compar-
timentului Registratură. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1. data organi-
zării concursului: - proba scrisă: 
10.01.2019, orele 10:00; - proba interviu in 
termen de maxim 4 zile lucratoare de la 
data sustinerii probei scrise, anuntata in 
prealabil. 2. dosarele se pot depune in 
termen de 10 zile lucratoare de la data 
afisarii anuntului, la sediul Primăriei, în 
sat. Buleta, comuna Mihăeşti, judeţul 
Vâlcea. Condiţii de participare: 1. condiții 
generale: conform art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286 din 23 martie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: 2. 
condiţii specifice: Pentru postul de sofer: 
studii generale, permis de conducere cate-
goria Tr, minim 7 ani vechime in functia 
de sofer. Pentru postul de muncitor cali-
ficat: studii generale, minim 7 ani vechime 
in munca. Pentru postul de referent: studii 
liceale absolvite cu diploma de bacalau-
reat, minim 7 ani vechime in munca, 
certificat de absolvire curs calculator. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Mihăeşti, judeţul 
Vâlcea, tel 0250.77.25.22, persoana de 
contact: secretar comisie - Capanu Raluca 
Maria.

l Spitalul Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti orga-
nizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi: -1 post vacant de şef birou 
gr.II, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: -nivel de studii –superioare în 
specialitatea biroului; act doveditor de 
absolvire a studiilor –diploma de licenţă 
însoţită de suplimentul descriptiv (foaia 
matricolă); diplomă de bacalaureat; nivel 
de acces la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; vechime: minim 5 
ani în specialitate.  Concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă - 07.01.2019 ora 
09,00, interviu - 14.01.2019 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 03.12.2018 - 14.12.2018. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C 
“Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1 - 
telefon 021.319.30.51 - 61 interior 560. -1 
post vacant de referent de specialitate 
debutant, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii superi-
oare; act doveditor de absolvire a studiilor 
-diplomă de licenţă însoţită de suplimentul 
descriptiv (foaia matricolă);  diplomă de 
bacalaureat; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate; 
vechime: -. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă –07.01.2019 ora 09,00, 
interviu– 14.01.2019 ora 09,00 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de 

depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 03.12.2018- 14.12.2018. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C 
“Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51 -61 interior 549.

l Agenția Națională pentru Plăți şi 
Inspecție Socială organizează concurs în 
vederea ocupării unui post de expert 
tehnic, în afara organigramei, pe perioadă 
determinată, care să facă parte din echipa 
de implementare a proiectului „INTESPO 
-Înregistrarea Tinerilor în Evidențele 
Serviciului Public de Ocupare, contract de 
finanțare POCU/2/3/113589, astfel: • în 
data de 08.01.2019, ora 10:00 -proba 
scrisă; • în data de 10.01.2019, ora 10:00 
-interviul. Atât proba scrisă cât şi interviul 
se vor desfăşura în locația din B-dul 
Magheru nr. 7, sector 1, Bucureşti. Condi-
ţiile specifice pentru ocuparea postului: 1. 
Studii de specialitate: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență -minim 3 ani; 2. 
Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesară ocupării postului -3 ani. Formu-
larul de înscriere la concurs se poate 
descărca de pe site-ul Agenției Naționale 
pentru Plăți şi Inspecție Socială, www.
mmanpis.ro, la secțiunea Noutăți/ Cariere. 
Dosarele se depun în perioada 3 decem-
brie -14 decembrie 2018, după următorul 
program: de luni până joi între orele 08.30 
-16.00 şi vineri între orele 08.30 -13.30. 
Mai multe informații despre condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografie se pot 
obține de pe site-ul Agenției Naționale 
pentru Plăți şi Inspecție Socială, la sediul 
instituției sau la telefon 021/313.60.84.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr colecția completă „Magazin 
Istoric” în stare bună, ofer număr special 
“Basarabia”. Tel. 0730924944.

CITAŢII
l Reclamantele Fulger Carmen şi 
Bădescu Angela cităm pe pârâtul Bădescu 
Laurențiu Dan, în dosar nr. 5499/288/2018, 
aflat pe rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea, 
având ca obiect declararea judecătorească 
a morții, cu termen în data de 01.02.2019; 
pârâtul fiind dispărut de mai mulți ani.

l Numiții Cornea Ion şi Cornea Felicia 
sunt chemați în calitate de pârâți în data 
de 10.01.2019 la Judecătoria Craiova, 
dosar nr.25393/215/2017, având obiect 
nulitate act, în proces cu Anca Mircea şi 
Anca Elena.

l Se citeaza paratul Botez Costica in 
dosarul nr. 9414/245/2018, termen 
17.01.2019, C02M -divort, reclamant 
Botez Mariana.

l Numitul Smochină Victor cheamă în 
judecată pe numita Smochină Maricica în 
data de 14 decembrie 2018, ora 8.30, la 
Judecătoria Iaşi, dos. 35095/245/2017 la 
complet C24M, sala 5, etaj 2, având ca 
obiect „divorț fără minori”.

l Se citează numiții Terente Ionel, Valciu 
Crinela Ciliola Emilia şi Miron Romulus 
Marius Ioan, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1038/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Andronesi Nastasia, 
având ca obiect uzucapiune, succesiune, 
ş.a., cu termen la 05.12.2018

l Se citează numiții Dr. Buia Ioan, 
Spaimoc Cătălina şi Buia Alexandru, în 

calitate de pârâți în dosarul nr. 
1888/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Nicolaie Ioana, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu termen la 
19.12.2018

l Se citează numiții Catarig Elena, Tomi 
Reghina, Tomi Viorica, Doboş Titus, 
Doboş Ana, Doboş Reghina, Doboş 
Valeriu, Bota Ștefania, Galeş Yuan, Rauca 
Onofrim, Ureche Ioan, Sucilă Maria, 
Mureşan Maria, Rus Iftinia, Sas Maria, 
Galeş Sava, Galeş Maria, Galeş Ilarion, 
Galeş Nicolae, Galeş Paraschiva, Galeş 
Tudor, Galeş Ironim, Galeş Luca, Galeş 
Kelemen, Galeş Onisim, Galeş Lucreția, 
Lupşan Saveta, Buta Clement şi Galeş 
Todosia, în calitate de pârâți în dosarul nr. 
1656/265/2016 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Bogolin Lenuța, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu termen la 
22.01.2019

l Se citează numiții Mihai Bogdan Sebas-
tian, Mihai Luminița Erica, Mihai Emil 
Cosmin, Mihai Despina Cristina, Luca 
Simona şi Luca Georgeta, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 3327/190/2017 al 
Judecătoriei Bistrița, în proces cu Rus 
Traian Tony, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ş.a., cu termen la 04.02.2019

l Se citează numitul Hoha Matronică, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
482/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Keck Mihăilă şi Dudu Eugenia, 
având ca obiect validare contract s.a., cu 
termen la 16.01.2019

l Se citează numiții Gavriloaie Vasile lui 
Simion şi soția născ. Suci Maria, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 921/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Danci 
Ana, având ca obiect uzucapiune, succe-
siune şi partaj, cu termen la 22.01.2019

l Se citează numiții Ilisiu Ioan, Iliesiu 
Maria, Iliesiu Grigore, Iliesiu Vasile, Iliesiu 
Dumitru, Iliesiu Ioan şi Iliesiu Pompei, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
1530/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Iliş Nastasia, având ca obiect 
succesiune, partaj s.a., cu termen la 
22.01.2019

l Se citează numiții Cozonac Ioana s.l. 
Flamand Alexandru, Cozonac Anastasia 
s.l. Pui Iacob, Hadarau Paraschiva s.l. 
Teodor Ureche, Avram Varvara cas. 
Vartic, Avram Palagea cas. Croitor, Avram 
Lazar, Lorint Stefan, Lorint Virginia, 
Cozonac Paraschiva s.l. Bozga Toader şi 
Avram Arefta, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 612/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Adaus Letitia, având 
ca obiect succesiune, partaj s.a., cu termen 
la 16.01.2019

l Se citează numiții Marcus Octavian, 
Marcus Emil şi Spaimoc Ana, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 2088/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Buta 
Ioana, având ca obiect succesiune, cu 
termen la 15.01.2019

l Se citează numitul Coşbuc Valentin, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
2066/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Zăgrean Nechita, având ca 
obiect uzucapiune, cu termen la 
15.01.2019

l Se citează numitul Gavrilă Doruț, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
3202/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Sileas George, având ca obiect 
uzucapiune şi partaj, cu termen la 
22.01.2019

l Se citează numitul Cărbune Anastasia, 
Ștefan Zoe, Ilieş Margareta, Ilieş Aurelia, 
Ilieş Livia, Ilieş Titu, Purlea Vasile, Purlea 
Iftinia, Purlea Aurelia, Zoe Șteania, Pop 
Gaftona, Coruț Ioana, Coruț Nastasia, 
Pop Floarea, Cărbune Ioana, Moldovan 
Victoria, Moldovan Leontina, Ilieşiu Maria 
Luiza, 

l Ilieşiu V. Nicolae, Ilieşiu V. Mircea şi 
Ilieşiu V. Vicențiu, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1122/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Varvari Gavrilă, 
având ca obiect uzucapiune şi partaj, cu 
termen la 19.12.2018.

l Ciorba Anca Daciana citează pe Halmi 
Iosif şi soţia Dragoş Ana sau moştenitorii 
acestora în dosarul 1336/266/2018, ce are 
ca obiect partaj judiciar -ieşire din indivi-
ziune.

l Anunt: Onofrei Georgiana Claudia 
cheamă în instanţă pe numitul Iacobit 
Sorin-Daniel la termenul din data 
05.12.2018, în dosarul nr. 7931/193/2008/
a1, aflat pe rolul Judecătoriei Botoşani, 
având ca obiect Completare/ lămurire 
dispozitiv.

l Szekely Susana si Szekely Iosif Dorin 
sunt citati in 6.12.2018, la judecatoria 
Turda, la 8.30 in dosar 6078/328/2017 
pentru actiune de executare antecontract.

l Tyorean Kosztantin, Kicsinas Maria, 
Kicsinas Szuszana, Kicsinas Maria, sotia 
lui Krisan Ioan sunt citati in 15.01.2019, la 
judecatoria Turda, la 8.30, in dosar civil 
4418/328/2018 pentru uzucapiune.

l Zahan Samson si sotia nascuta Magu-
rean Veronica sunt citate in 10.12.2018, la 
judecatoria Turda, la 8.30, in dosar civil 
7911/328/2017 pentru succesiune.

l Stieber Francisc, Boloni Ludovic si 
sotia, nascuta Stieber Elisabeta sunt citati 
in 17.01.2019 la judecatoria Turda, la 8.30 
in dosarul 3063/328/2018, pentru uzuca-
piune.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in 
dosarul nr. 4794/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. sentinței nr. 
837 din 20.11.2018 privind pe SC Ralovi 
Construct SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 04.01.2019, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
24.01.2019, întocmirea tabelului definitiv 
18.02.2019, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 29.01.2019 orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.7, 
cab. 7B.

l Mostenitorii (succesibilii) defunctului 
Iliescu Gheorghe, decedat la data de 02 
iunie 2017, fost cu ultimul domiciliu in 
mun. Ploiesti, jud. Prahova, sunt invitati 
sa se prezinte la sediul SPN Equitas din 
Ploiesti, str. Valeni, nr. 30, jud. Prahova, la 
data de 12.12.2018, ora 09:00, in vederea 
solutionarii dosarului succesoral nr. 
339/2018.

l Comuna Ciupercenii Noi anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Sistem de canalizare şi 
epurare a apelor uzate în comuna Ciuper-
cenii Noi, jud. Dolj”- Stație de pompare şi 
conductă de refulare până la SPAU 
transfer Ciupercenii Vechi propus a fi 
amplasat în comuna/municipiul Ciuper-
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cenii Noi, Calafat, sat Ciupercenii Noi, 
Ciupercenii Vechi, județul Dolj. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru 
Rareș, nr.1, și la sediul Primăriei Ciuper-
cenii Noi, stada Dunării, nr.2, în zilele de 
luni până joi, între orele 8.00-16.00 și 
vineri între orele 08.00-14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1.

l Subscrisa S.C. Abi Automotion S.R.L. - 
in faliment, cu sediul in Deva, str. Simion 
Branutiu, nr. 29, Jud. Hunedoara, Cod 
Unic de Înregistrare: 16905014, înmatricu-
lată la Oficiul Registrului Comerţului 
Hunedoara sub nr. J20/1141/2012, publica 
anuntul cu privirea la contractarea unui 
expert evaluator in vederea realizarii 
evaluarii bunurilor aflate in proprietatea 
SC Abi Automotion SRL. Ofertele se 
depun la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar - Darada Insolv I.P.U.R.L. din Resita, 
P-ta 1 decembrie 1918, nr. 7,et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin, e-mail darada.
insolv@yahoo.com, in termen de 7 zile de 
la data publicarii prezentului anunt.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
2183/246/2018 reclamantul Cristina 
Florin-Liviu solicita inscrierea dreptului 
de proprietate in cota de 1/1 parti asupra 
imobilului teren intravilan in scris in CF 
nr. 302966 Craiva, provenit din conversia 
pe hartie a CF vechi 656 Chislaca, cu nr. 
adm. nou 451 nr. top 1197/17 in suprafata 
de 1439mp, asupra terenului figurand ca 
proprietar tabular sub B1 defunctul 
Cismasiu Ioan, acelasi cu Cismas Ioan, 
decedat la data de 18.08.1965. Recla-
mantul isi intemeiaza cererea pe faptul 
posesiei mai mare de 20 de ani de la 
decesul proprietarului tabular. In urma 
acesteia, in baza art 130 din Decretul Lege 
nr. 115/1938, sunt somati toti cei interesati 
de indata sa inainteze opozitie la Judeca-
toria Ineu deoarece in caz constrar, in 
termen de o luna de la aceasta publicare, 
se va proceda la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp de o 
luna la avizierul Judecatoriei Ineu si la 
Primaria comunei Craiva.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al S.C. 
ICPET TURBO S.A. București –cu sediul 
social în București, sector 4, Şos. Berceni 
nr.104 C.U.I. RO16951576 Nr.Ord.Reg.
Com.J40/18782/17.11.2004 –convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor din S.C. ICPET TURBO S.A. 
București pentru data de  10 IANUARIE  
2019 ora 15,00– la sediul social din Bucu-
rești sector 4, Şos. Berceni nr.104. În cazul 
neîntrunirii cvorumului, a doua convocare 
este fixată în data 11 IANUARIE 2019  la 
aceeași oră și în același loc. Ordinea de zi 
pentru Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor din S.C.ICPET TURBO 
S.A. București este următoarea: 1.Consul-
tarea privind vânzarea imobilului în 
suprafaţă de 211,93 mp ce face parte din 
Construcţia C3 Bază de Microproducţie –
etaj 1 1/2, precum și 10,39 mp, culoar/ 
camera 17A aflat la parterul aceluiași 
imobil, identificate  cu nr.cadastral 
205243-C3 (nr.cadastral vechi 1476/9/1) 
înscris în CF 205243-C3 (provenită din CF 
vechi 43244) situate în București, Şos. 
Berceni nr.104, sector 4; 2.Împuternicirea 
Președintelui Consiliului de Administraţie 
să reprezinte societatea în faţa Notarului 
Public și a oricăror autorităţi pentru înde-
plinirea tuturor formalităţilor necesare 
pentru realizarea vânzării imobilului, 
obţinerea tuturor acordurilor de vânzare, 
negocierea și semnarea contractului de 

vânzare a imobilului; 3.Desemnarea 
persoanei care să reprezinte societatea 
pentru efectuarea menţiunilor la ORCTB 
cu privire la hotărârea acţionarilor și 
publicarea în Monitorul Oficial al Româ-
niei partea a IV-a.

l SC Util Grant SRL, în reorganizare, 
persoană juridică română, cu sediul în 
București, str. Ing.Pascal Cristian nr.4B, 
sector 6, înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/18817/1993, având CUI 
RO 4381684, prin administratorul special 
dl. Gusta Gabriel Vasile, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociaţilor Societăţii în data de 
14.12.2018, ora 14, la adresa: incinta 
APACA Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7, 
corp I, etaj 2, cam.10. Adunarea Generală 
Extraodinară a Asociaţilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Alegerea adminis-
traţiei societăţii ca urmare a ieșirii din 
insolvenţă; 2. Diverse. 2.1 Aprobarea cesi-
unii părţilor sociale oferite la vânzare către 
un terţ conform ofertelor. 2.2 Stabilirea 
unei limite minime pentru vânzarea bunu-
rilor aprobate pentru a plătii asociaţii care 
se retrag. 2.3 Stabilirea criteriilor de plată 
pentru părţile sociale ale asociaţiilor, în 
urma vânzării bunurilor aprobate. În 
cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de 
cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al 
societăţii la prima convocare, Adunarea 
Extraordinară a Asociaţilor SC Util Grant 
SRL se va întruni, la a doua  convocare  în 
data de 15.12.2018 , ora 10, în aceeași  
locaţie. Administrator Special -Gusta 
Gabriel Vasile.

l Consiliul de Administraţie al Asociaţiei  
Compania de Librării București PAS, cu 
sediul în București, Bd. Unirii nr.10, bloc 
7B, sector 4, cod fiscal 9356622, convoacă 
Adunarea Generală a Membrilor Asocia-
ţiei  în data de 17.12.2018, orele 8,  la 
sediul din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 
4, cu următoarea ordine de zi: 1.Alegerea 
membrilor Consiliului de Administraţie al 
Asociaţiei Compania de Librării. Bucu-
rești PAS ca urmare a faptului ca la data 
de 16.01.2019 va expira mandatul Consi-
liului de Admnistraţie. 2. Alegerea 
membrilor  Comisie de Cenzori a Asocia-
ţiei Compania de Librării București PAS 
ca urmare a faptului ca la data de 
16.01.2019 va expira mandatul cenzorilor. 
3.Prezentarea și aprobarea materialelor de 
la Adunarea Generală a Acţionarilor SC 
Compania de Librării București SA din 
data de 16.01.2019, respectiv: a. Alegerea 
membrilor  Consiliului de Administraţie al 
SC Compania de Librării București SA, 
stabilirea remuneraţiei și stabilirea consti-
tuirii garanţiilor membrilor Consiliului de 
Administraţie. b. Alegerea Președintelui 
Consiliului de Administraţie conform art 
16, alin 7 din Statutul societăţii. c. Desem-
narea și mandatarea persoanei pentru 
semnnarea contractelor de administrare 
ale administratorilor. d. Desemnarea și 
mandatarea persoanei pentru semnnarea 
contractului de mandat al Directorului 
General. e. Aprobarea prelungirii facili-
tăţii de credit acordat societăţii de către 
Raiffaisen Bank în valoare de 960.000 lei, 
pentru o perioadă de un an de zile. 4. 
Mandatarea unui membru al Consiliului 
de Administraţie al asociaţiei să participe 
și să voteze materialele de la Adunarea 
Generală a Acţionarilor SC Compania de 
Librării București SA din data de 
16.01.2019. Data celei de a doua convocări 
pentru cazul în care la prima convocare 
nu se îndeplinesc condițiile legale de 
constituire a ședinţei va fi 07.01.2019. 
Președintele Consiliului de Administraţie 
-Seba Marieta Veronica.

l Completare Convocator Având în 
vedere solicitarea formulată prin adresa 

nr. 6347/27.11.2018 de către Ministerul 
Economiei, în calitate de acţionar majo-
ritar al ROMAERO S.A. de completare a 
ordinii de zi a ședinţei Adunării Generală 
Extraordinare a Acţionarilor din data de 
13/14.12.2018, în conformitate cu prevede-
rile art. 1171 din Legea nr.31/1990 republi-
cată, Decizia C.A. ROMAERO nr. 
21/26.11.2018 și Decizia C.A. ROMAERO 
nr. 22/27.11.2018, Consiliul de Adminis-
traţie al ROMAERO S.A. completează 
ordinea de zi a Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor convocată la data 
de 13.12.2018 ora 14.00, la sediul societăţii 
din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toţi acţionarii inregistraţi 
in Registrul Acţionarilor la data de refe-
rinţă de 07.12.2018, având următoarea 
ordine de zi completată: 1. Aprobarea 
modificării și completării art. 6 „Obiectul 
de activitate” - Activități secundare  din 
Actul constitutiv al ROMAERO S.A. după 
cum urmează: 1.1 Poziția „19) 5629 
-cantine” se modifică, conform C.A.E.N. 
rev. 2  în „19) 5629 -Alte servicii de 
alimentatie n.c.a.” 1.2. Art. 6 Obiectul de 
activitate - Activități secundare  se 
completează cu: poziția 53) activitatea 
având codul CAEN: 5210- Depozitări; 
poziţia 54) activitatea având codul CAEN 
7410 - Activităţi de design specializat; 
poziția 55) activitatea având codul CAEN: 
8230- Activități de organizare a expoziți-
ilor, târgurilor și congreselor. 2. Aprobarea 
mandatării Directorul General al 
ROMAERO S.A. să semneze Actul 
Constitutiv actualizat. 3. Aprobarea majo-
rării capitalului social al ROMAERO S.A., 
realizată în numerar, într-o singură etapă, 
fără primă de emisiune, prin subscrierea 
în cadrul unei oferte publice cu acordarea 
dreptului de preferinţă pentru acţionarii 
înscriși la Depozitarul Central S.A. la data 
de înregistrare, cu o sumă de până la 
2.644.785 lei, de la nivelul actual al capita-
lului social de 17.368.942,50 lei până la 
nivelul maxim de 20.013.727,50 lei, fiind 
justificată de faptul că ROMAERO S.A. 
beneficiază în anul 2018 de alocații buge-
tare de 1.500.000 lei pentru majorarea 
contribuției statului la capitalul social 
conform Ordinului ministrului economiei 
nr. 651/30.05.2018, pentru asigurarea 
finanțării investițiilor, precum și de obli-
gaţia ROMAERO S.A. de a respecta 
prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, 
în următoarele condiţii: 3.1. Majorarea 
capitalului social se realizează prin emisi-
unea unui număr de 1.057.914 acţiuni noi, 
nominative, ordinare, dematerializate, 
fiecare având o valoare nominală de 2,50 
lei/acţiune, cu acordarea dreptului de 
preferinţă pentru acţionarii înscriși la 
Depozitarul Central S.A., proporţional cu 
cotele de participare deţinute de aceștia la 
data de înregistrare; 3.2. Subscrierea se 
poate face numai  în numerar de către 
acţionarii existenţi, înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor Societăţii, ţinut de Depo-
zitarul Central S.A. București, la data de 
înregistrare, conform prevederilor legisla-
ţiei pieţei de capital. 3.3. Preţul de 
emisiune pentru o acţiune nou emisă 
subscrisă în cadrul exercitării dreptului de 
preferinţă va fi de 2,50 lei/acțiune; 3.4. 
Numărul total al drepturilor de preferință 
va fi de 1.057.914; 3.5. Raportul de 
subscriere este de 1 acţiune nou emisă la 
6,567229 acţiuni deţinute la data de înre-
gistrare, prin rotunjirea întotdeana la prag 
inferior; un acționar al societății poate 
achiziționa un număr maxim de acțiuni 
nou emise calculat prin împărțirea numă-
rului de acțiuni deținute de respectivul 
acționar la data de înregistrare aferentă 
majorării de capital social la numărul de 
drepturi de preferință necesare pentru a 
subscrie o acțiune nouă (6,567229) apli-
cându-se rotunjirea; 3.6. Perioada în care 
se pot realiza subscrierile în cadrul exerci-
tării dreptului de preferinţă va fi de o lună 

de la data stabilită în prospect/prospectul 
proporţionat de ofertă și va începe la o 
dată ulterioară datei de înregistrare 
aferentă majorării capitalului social și 
datei de publicare a hotărârii în Monitorul 
Oficial al României; 3.7. Majorarea capita-
lului social se face în limita sumelor efectiv 
subscrise și vărsate în contul societăţii, 
acţiunile noi emise nesubscrise sau cele 
neplătite în întregime fiind anulate. Plata 
acţiunilor subscrise se face integral la data 
subscrierii, conform prospectului aprobat 
de ASF; 3.8. Operaţiunea de subscriere se 
va realiza în baza unui Prospect aprobat 
de ASF și printr-un intermediar autorizat 
de către ASF să presteze servicii de inves-
tiţii financiare pentru derularea ofertei 
publice de majorare a capitalului social al 
Romaero în conformitate cu reglementă-
rile pieţei de capital. 4. Aprobarea dele-
gării către Consiliul de Administrație al 
ROMAERO S.A. a exercițiului atribuţiei 
majorării capitalului social, în conformi-
tate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 
114 alin. (1) din Legea nr.31/1990, pentru 
ca, la expirarea perioadei de exercitare a 
dreptului de preferintă în cadrul ofertei 
publice să constate numărul acţiunilor noi 
care au fost subscrise, să anuleze acţiunile 
rămase nesubscrise, să stabilească 
valoarea cu care se majorează capitalul 
social, să modifice Actul Constitutiv al 
societăţii în conformitate cu noua valoare 
a capitalului social și cu noua structură a 
acţionariatului acesteia, să efectueze 
formalităţile necesare la instituţiile compe-
tente (Oficiul Registrului Comerțului, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori București, Depozitarul 
Central S.A.) în vederea înregistrării majo-
rării de capital social. 5. Aprobarea modi-
ficării dispoziţiilor art. 7 din Capitolul III 
al Actului Constitutiv al Societăţii 
conform următorului text supus spre 
aprobare (spațiile de mai jos, lăsate libere, 
urmând a fi completate cu cifrele cores-
punzatoare după centralizarea, de către 
Consiliul de Administraţie al Societăţii, a 
rezultatelor subscrierii la majorarea capi-
talului social): „(1) Capitalul social 
subscris și vărsat este de [_____] lei, 
divizat în [_____] acţiuni nominative, in 
valoare nominală de 2,50 lei fiecare (2) 
Capitalul social este deținut astfel: (a) 
acţionari persoane fizice și juridice, 
române și/sau străine, care deţin [_____] 
acţiuni, reprezentând [______] lei, 
respectiv [____]% din capitalul social 
total, din care [_____] acţiuni persoane 
fizice, acţionari în temeiul Legii nr.55/1995 
și a actului de cesiune SIF Muntenia nr. 
29242/23.04.1997 și [____   __] acţiuni 
pentru Dumitru Cucu, acţionar în baza 
Legii nr.66/1993; (b) Societatea de Inves-
tiţii Financiare Muntenia - persoană juri-
dică română, cu sediul în București 
Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care deţine 
[_____] acţiuni, reprezentând [_____] lei, 
respectiv [_____]% din capitalul social 
total; (c) Ministerul Economiei  - acţionar 
în numele Statului Român - persoană 
juridică română cu sediul în București, 
Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deţine 
[______] acţiuni, reprezentând [____] lei, 
respectiv [_____]% din capitalul social 
total; d) Fondul Proprietatea S.A. – 
persoană juridică română, cu sediul în 
București, Str. Buzești nr. 78-80, clădirea 
Premium Point, etaj 7, sector 1, care deţine 
[______] acţiuni, reprezentând [____] lei, 
respectiv [_____]% din capitalul social 
total.” Mandatarea Directorul General al 
Romaero S.A. să semneze Actul Consti-
tutiv actualizat. 6. Aprobarea demarării 
procedurii de stingere a unor obligaţii de 
plată la bugetul general consolidat prin 
trecerea în proprietatea publică a statului 
a bunurilor imobile (teren și construcții 
aferente) af late în patrimoniul 
ROMAERO S.A. identificate cu numerele 
cadastrale de mai jos și evaluate conform 

rapoartelor întocmite de către IRECSON 
EVALUĂRI S.R.L. înregistrate sub nr. 
6817 din 23.07.2018, în măsura necesară 
pentru stingerea debitelor fiscale restante 
ale ROMAERO S.A. la data transferului 
dreptului de proprietate, precum și cu 
respectarea condițiilor necesare în vederea 
asigurării continuității activității specifice 
a ROMAERO S.A. conform obiectului 
statutar: 1) 233732 (nr. cadastral vechi 
2692/3/2), 2) 234909 (nr. cadastral vechi 
2692/6/1/), 3) 259566 (nr. cadastral vechi 
2692/11), 4) 232675 (nr. cadastral vechi 
2692/12/2/1), 5) 220831 (nr. cadastral vechi 
2692/13), 6) 220835 (nr. cadastral vechi 
2692/19), 7) 235143 (nr. cadastral vechi 
2692/22/14), 8) 235147 (nr. cadastral vechi 
2692/22/16), 9) 235157 (nr. cadastral vechi 
2692/22/21), 10) 235177 (nr. cadastral 
vechi 2692/22/31), 11) 236712 (nr. cadas-
tral vechi 2692/7/3/2), 12) 236713 (nr. 
cadastral vechi 2692/7/3/3), 13) 236708 (nr. 
cadastral vechi 2692/8/4), 14) 234176 (nr. 
cadastral vechi 2692/10/2),15) 234006 (nr. 
cadastral vechi 2692/20), 16) 236173 (nr. 
cadastral vechi 2692/22/2/1), 17) 236165 
(nr. cadastral vechi 2692/22/3/1),18) 
235151 (nr. cadastral vechi 2692/22/18), 
19) 235159 (nr.  cadastral vechi 
2692/22/22), 20) 235155 (nr. cadastral 
vechi 2692/22/20), 21) 220833 (nr. cadas-
tral vechi 2692/17), 22) 267239 (nr. cadas-
tral vechi 2692/22/32/1-lot 2), 23) 233731 
(nr. cadastral vechi 2692/3/1), 24) 256228 
C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2), 25) 
236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1), 26) 
236705 (nr. cadastral vechi 2692/8/1), 27) 
236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3), 28) 
235141 ( nr. cadastral vechi 2692/22/13), 
29) 235162 (nr.  cadastral vechi 
2692/22/23), 30) 236185 (nr. cadastral 
vechi 2692/22/25/2), 31) 220807 (nr. cadas-
tral vechi 2692/2/2), 32) 220836 (nr. cadas-
tral vechi 2692/21), 33) 258058 (nr. 
cadastral vechi 2692/5), 34) 236167 (nr. 
cadastral vechi 2692/22/3/2), 35) 236183 
(nr. cadastral vechi 2692/22/25/1), 36) 
232567 (nr. cadastral vechi 2692/4/1), 37) 
236706 (nr. cadastral vechi 2692/8/2), 38) 
234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2), 39) 
236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4), 40) 
235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1), 41) 
236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2), 
42) 235145 (nr.  cadastral vechi 
2692/22/15), 43) 235149 (nr. cadastral 
vechi 2692/22/17), 44) 235164 (nr. cadas-
tral vechi 2692/22/24), 45) 235174 (nr. 
cadastral vechi 2692/22/29), 46) 235181 
(nr. cadastral vechi 2692/22/33), 47) 
235153 (nr. cadastral vechi 2692/22/19), 
48) 234331 (nr. cadastral vechi 2692/23/2), 
49) 234324 (nr. cadastral vechi 2692/24/1), 
50) 220834 (nr. cadastral vechi 2692/18), 
51) 208969 (nr. cadastral vechi 2694/1), 52) 
216419 (nr. cadastral vechi 2695), 53) 
232395 (nr. cadastral vechi 13936/574), 54) 
232396 (nr.cadastral vechi 13936/575), 55) 
232397 (nr. cadastral vechi 13936/576), 56) 
232398 (nr. cadastral vechi 13936/577). 7. 
Aprobarea ex-date de 07.01.2019,  a datei 
de 08.01.2019 ca dată de înregistrare și a 
datei plăţii de 09.01.2018. 8. Împuterni-
cirea directorului general al societăţii 
pentru a îndeplini toate formalităţile 
necesare în vederea înregistrării hotărâ-
rilor Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor în faţa autorităţilor compe-
tente, incluzând, dar fără a se limita, la 
Oficiul Registrului Comerţului, Autori-
tatea de Supraveghere Financiară, Bursa 
de Valori București., Depozitarul Central. 
Mandatarul sus menţionat va putea 
delega puterile acordate conform celor de 
mai sus oricărei persoane după cum consi-
deră necesar. La sedinţă pot participa și 
vota numai acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor societăţii la data de 
07.12.2018, stabilită ca dată de referinţă. 
La data completării convocării capitalul 
social al societăţii este de 17.368.942,5 lei 
format din 6.947.577 acţiuni nominative, 
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dematerializate, cu valoare nominală de 
2,5000 lei, ,ca urmare a înregistrării la 
Oficiul Registrului Comerţului în data de 
21.11.2018  a majorării capitalului social 
aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 
8/31.05.2018, fiecare acţiune dând dreptul 
la un vot în Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii. Documen-
tele şi informaţiile referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi 
precum şi proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii şi aprobării AGEA sunt disponi-
bile la sediul ROMAERO S.A., la Secreta-
riatul AGA, începând cu data de 
12.11.2018, precum şi pe website-ul socie-
tăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.com. 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social au dreptul: de a 
introduce până la data de 27.11.2018 
puncte pe ordinea de zi a adunării gene-
rale extraordinare a acţionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea gene-
rală extraordinară a acţionarilor; de a 
prezenta până la data de 27.11.2018 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale extraor-
dinare. Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. Socie-
tatea are obligaţia de a răspunde la între-
bările adresate de acţionari, sub condiţia 
respectării art. 198 din Regulamentul 
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute 
anterior pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de referință 
pot exercita dreptul de vot direct, prin 
reprezentant sau prin corespondență. 
Formularul de vot prin corespondență atat 
în limba română, cat şi în limba engleză, se 
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii precum şi pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com, începând cu 
data de 12.11.2018. Formularul de vot prin 
corespondență, completat de către acţi-
onar şi însoțit de o copie a actului de iden-
titate a acţionarului persoană fizică, 
respectiv Certificat de înregistrare eliberat 
de ORC împreună cu copia actului care 
dovedeşte calitatea de reprezentant legal al 
acestora, în cazul persoanelor juridice, 
sunt expediate sau se depun la sediul 
Societăţii până la data de 13.12.2018, ora 
13.00  cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi 
cu majuscule “VOT PRIN CORESPON-
DENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENE-
R A L Ă  E X T R A O R D I N A R Ă  A 
ACŢIONARILOR DIN 13/14.12.2018”. 
Buletinele de vot prin corespondenţă care 
nu sunt primite în forma şi în termenul 
stipulat în prezentul convocator nu vor fi 
luate în calcul pentru determinarea cvoru-
mului de prezenţă şi vot precum şi la 
numărătoarea voturilor în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor. În 
temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. 
(10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi 
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei 
Imputerniciri speciale (Procuri speciale), 
înscris sub semnatură privată, pusă la 
dispoziţie de către Consiliul de Adminis-
traţie sau în baza unei Imputerniciri gene-
rale  (Procuri  generale) .  Forma 
Imputernicirii speciale (Procurii speciale) 
atât în limba română, cât şi în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor 
atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de 
Internet a societăţii www.romaero.com şi 
pot fi consultate începând cu data de 
12.11.2018.  Imputernicirea specială 
(Procura specială) se depune sau se poate 
expedia, în original, la societate până la 
data de 13.12.2018 ora 13.00. În cazul în 
care Imputernicirea specială (Procura 
specială) se expediază prin poştă trebuie 
facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu 

majuscule “PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 13/14.12.2018.”. 
Procurile speciale care nu sunt primite în 
termenul stipulat în prezentul convocator 
nu vor fi acceptate de către Societate. 
Reprezentarea acţionarilor în cadrul 
adunării generale de către alte persoane 
decât acţionarii se poate face şi în baza 
unei Imputerniciri generale (Procuri gene-
rale) valabilă pentru o perioadă care nu va 
depăşi 3 ani, permițând reprezentantului 
desemnat să voteze în toate aspectele aflate 
în dezbaterea adunării generale a acţiona-
rilor societăţii cu condiţia ca împuterni-
cirea generală să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui Inter-
mediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 
20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 
Împuternicirile generale (Procurile gene-
rale) trebuie să conţină informaţiile prevă-
zute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 
5/2018 şi se depun/expediază la societate 
până la data de 13.12.2018, ora 13.00, în 
copie, cuprinzând menţiunea conformi-
tăţii cu originalul, sub semnătura repre-
zentantului. Copiile certificate ale 
Imputernicirilor generale (Procurilor 
generale) sunt reţinute de societate, făcân-
du-se menţiune despre acestea în procesul 
verbal al adunării generale. Acţionarii nu 
pot fi reprezentaţi în adunarea generală a 
acţionarilor, pe baza unei Imputerniciri 
generale (Procuri generale), de către o 
persoană care se află intr-o situaţie de 
conflict de interese, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 
24/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare. In cazul neîntrunirii condiţiilor 
de cvorum/validitate prevăzute de Actul 
Constitutiv al societăţii pentru prima 
convocare, A.G.E.A. se reprogramează 
pentru data de 14.12.2018, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată 
de referinţă. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021/599.41.04;  fax 
021/319.20.82.” Preşedinte C.A. Ştefan 
Paraschiv.

LICITAŢII
l Condorii Sult SRL-in reorganizare prin 
administrator judiciar VIA Insolv SPRL, 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
apartamentului cu 2 camere plus depen-
dinte situat in Bucuresti, str. Sinzieni, nr.2, 
bl.30, sc.2, et.1, ap.63, sector 2, nr. Cadastral 
101/63, CF nr. 1144 a loc. Bucuresti, sector 
2, vanzare aprobata de Adunarea credito-
rilor din data de 26.10.2018.Cel mai mare 
pret oferit la data prezentului anunt este 
61.000 euro cu TVA inclus la cursul BNR 
din data semnării procesului verbal de lici-
taţie, pasul de supraofertare este de 1% din 
cel mai mare pret oferit (61.000 euro cu 
TVA inclus). Persoanele interesate vor achi-
zitiona caietul de prezentare în suma de 
840,00 lei + TVA de la sediul administrato-
rului judiciar şi vor depune oferta impreuna 
cu taxa de garanţie de 10% din valoarea cu 
TVA pana la data de 06.12.2018. Licitatia 
va avea loc in data de 07.12.2018 ora 15/00 
la sediul administratorului din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax: 0244 519800.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 815 din data de 
14.11.2018 pronunţată de Tribunalul 
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal - Biroul fali-
ment, în dosarul nr.2870/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a fali-
mentului debitoarei Dany Mat Construct 
SRL, sat Marginenii de Jos, nr.685, 
comuna Filipestii de Targ, J29/1085/2015, 
CUI 34833277.Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-

ţelor nascute in cursul procedurii este 
28.12.2018. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 07.01.2019. Termenul 
pentru afişarea tabelului definitiv conso-
lidat este 30.01.2019.  

l Electrocentrale Bucureşti S.A. societate 
in reorganiare, cu sediul in Bucureşti, 
Splaiul Independenței, nr. 227, sector 6, 
organizează sedinta de licitatie publică 
deschisă cu strigare in data de 06.12.2018 
ora 10, pentru inchirierea pe o perioadă de 
6 luni cu posibilitate de prelungire cu peri-
oade de pana la 6 luni, a unor imobile 
(terenuri,magazii, birouri detaliat pe https://
elcen.ro). In caz de neadjudecare la  şedința 
de licitație din 06.12.2018 ora 10, licitația se 
va relua din 7 zile in 7 zile până la adjude-
care. Caietul de sarcini in valoare de 30 lei, 
inclusiv TVA se achita prin numerar la 
caseria de la sediul unitatii. Orice relatii 
suplimentare se pot obține la telefon: 
021.275.14.51, zilnic, intre orele 10-14.

l Calorex Termo Impex SRL, societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica, in 
bloc, teren + construcţie aferenta şi utilaje, 
situate în Buşteni, Str. Pescăriei, nr. 2A, 
Judeţul Prahova, cu număr cadastral 1599 
şi 1599-C1, înscrise în CF nr. 1206 N, 
Buşteni, după cum urmează: - Teren intra-
vilan în suprafaţa de 1006,48 mp, cu o 
deschidere de 17 m pe drumul public de 
acces asfaltat - Str. Pescăriei; - Construcţia 
C1 de tip hala producţie+birouri, regim de 
inaltime-parter, în suprafaţa utilă totală de 
260,58 mp, suprafaţa construită desfăşu-
rată de 290,01 mp, edificata în anul 2006. - 
Utilaje: aparat de debitat, aparat sudura, 
centrală termică linie uscare, linie uscare 
rumeguş, sistem calculator, valorifcate ca 
material reciclabil - fier vechi. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 58.540 euro, fara 
TVA. Licitatia se va organiza la sediul lichi-
datorului judiciar in data de 04.12.2018 ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 05.12.2018, 06.12.2018, 
07.12.2018, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judiciar 
insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la lici-
tatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii, 
precum si achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la lichidatorul 
judiciar,  la numerele de telefon 
0761132931/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro. 

l Turnatoria Centrala Orion SA, societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, conform hotararii credito-
rilor nr. 3273/23.11.2018, scoate la vanzare 
prin licitatie publica, teren in suprafata de 
2.467 mp, nr. cadastral 1372/8, situat in 
Câmpina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.29, 
Judeţul Prahova, la pretul de 58.221 euro, 
fara TVA. Licitatia se va tine in data de 
05.12.2018 ora 12:00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia 
se va tine in data de 10.12.2018, 
12.12.2018, 17.12.2018, 07.01.2019, 
09.11.2019, 14.01.2019, 16.01.2019, 
21.01.2019. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul lichidatorului 
judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Pretul regulamentului de vanzare este de 
2.100 lei, plus TVA. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidatorului judiciar. 

Telefon/fax: 0244597808; email: office@
andreiioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Continental 2000 SPRL, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Andra Prodimex 
SRL, cu sediul declarat în comuna Sâmbăta 
de Sus Zona Turistică, km 0, jud.Braşov, 
CUI: 1117140, J08/2412/1991, numit prin 
Sentința civilă nr.103/sind/31.01.2018, 
pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul 
nr.3025/62/2016, anunţă organizarea licita-
ţiei publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri imobile, proprietatea SC Andra 
Prodimex SRL: 1.Proprietate imobiliară, 
compusă din teren şi construcții, situată în 
municipiul Făgăraş, str.Câmpului Nou, 
lângă bl.12, județul Braşov, înscrisă în CF 
nr.101589. Terenul, conform CF, are o 
suprafață de 464mp. Construcția „Garaj” 
are regim de înălțime P. Suprafața 
construită de 188,19mp. Structură meta-
lică, zidărie BCA, ferme metalice acoperit 
cu tablă cutată, pardoseală ciment. Data 
PIF este 2002. Componente tehnico-edili-
tare: -energie electrică. Construcția „Casă 
portar” este o clădire anexă, construită în 
anul 2002. Suprafața construită de 4,56mp. 
Structura de rezistență este alcătuită din 
fundații beton, închidere din cărămidă, 
şarpantă din lemn, acoperit cu tablă cutată. 
Construcția „Anexă” este o clădire anexă, 
construită în anul 2002. Suprafața 
construită de 14,88mp. Structura de rezis-
tență este alcătuită din fundații beton, 
închidere din cărămidă, şarpantă din lemn, 
acoperit cu tablă cutată. Construcții 
speciale: cuvă reparații auto, împrejmuire, 
platformă betonată. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 184.275Lei (fără TVA); 
2.Proprietate imobiliară, compusă din teren 
şi construcții, situată în comuna Sâmbăta 
de Sus, județul Braşov, înscrisă în CF 
nr.100022. Terenul, conform CF, are o 
suprafață de 8.700mp. Construcția „Hală 
fabricație” are regim de înălțime P. Supra-
fața construită de 1.071,36mp. Structură 
din stâlpi prefabricați din beton armat, 
închidere perimetrială din cărămidă, 
acoperiş grinzi precomprimate, învelitoare 
azbociment ondulat, pardoseală ciment. 
Data PIF este 1985. Construcția „Depozit” 
este o clădire construită în anul 1985. 
Suprafața construită de 216mp. Structura 
de rezistență este alcătuită din fundații 
beton, închidere din cărămidă, învelitoare 
azbociment ondulat, pardoseală ciment. 
Construcții speciale: platformă betonată. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
608.700Lei (fără TVA). Licitaţia va avea loc 
în data de 05.12.2018, ora 10.00, la biroul 
local al lichidatorului judiciar din Braşov, 
B-dul Iuliu Maniu, nr.68, bl.3, sc.C, ap.9, 
jud.Braşov. Pentru participarea la licitaţie 
este obligatorie consemnarea în contul 
colector al Andra Prodimex SRL -in fali-
ment, RO88BRDE080SV 69294000800- 
deschis la BRD-GSG Braşov, a unei 
garanţii de participare la licitaţie de 10% 
din valoarea activului pentru care se lici-
tează şi achiziţionarea caietului de sarcini. 
În cazul în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, se vor organiza alte două şedinţe de 
licitaţie în data de 12.12.2018, respectiv 
19.12.2018, la acelaşi preţ şi în aceleaşi 
condiţii. Informaţii suplimentare se pot 
solicita pe adresa de e-mail: contact@conti-
nental2000.ro, la telefoanele: 0268.547.598, 
0730.119.910, 0728.137.515 şi pe pagina de 
internet: www.continental2000.ro. Lichi-
dator judiciar Continental 2000 SPRL, 
Asociat coordonator Ion Pătrunjel.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Şcheia, cod fiscal: 4540330, Str. 
Principală, nr.40, cod postal 707475, sat/ 
comuna Şcheia, judeţul Iaşi; tel/ fax: 
0232229020, e-mail: contact@scheia.ro sau 
primaria.scheia@yahoo.com organizează 
licitaţie prin negociere directă pentru  
concesionarea a 2578 mp în vederea desfă-

surării de activități economice şi/ sau 
amenajare de spaţii de joacă pentru copii, 
precum şi întretinerea terenului după cum 
urmează: dotarea cu bănci de grădină şi 
coşuri de gunoi, amenajarea unui gard 
adaptat la destinaţia terenului; plantarea 
de copaci (tei, stejari, brazi), de plante 
florale şi întreţinerea acestora; plantare de 
gazon, construirea de alei pietonale între 
spaţiile verzi. Documentaţia se ridică de la 
sediul concedentului şi se poate obţine 
începând cu data de 29.11.2018, între orele 
08:00– 12:00. Documentaţia de atribuire se 
poate obţine de la sediul concedentului, pe 
baza unei cereri scrise şi a dovezii plăţii 
acesteia. Documentaţia de atribuire costa 
50 lei, iar suma se achită la casieria unității. 
Data limită de solicitare a clarificărilor: 
05.12.2018; Data limită de depunere a 
ofertelor: 10.12.2018- h 10:00. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Şcheia, 
Judeţul Iaşi, Str. Principală, nr. 40, cod 
poştal 707475, sat/ comuna Şcheia, judeţul 
Iaşi într-un singur exemplar –original. 
Data şi locul la care se va desfăsura şedinta 
publică de deschidere a ofertelor: 
11.12.2018, ora 10:00, Unitatea Adminis-
trativ-Teritorială Comuna Şcheia, Judeţul 
Iaşi, Str. Principală, nr. 40, cod poştal 
707475, sat/ comuna Şcheia, judeţul Iaşi. 
Soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iaşi, 
Mun Iaţi, strada Elena Doamna nr. 1A, 
Cod poştal 700398, Email: tr-iasi-pgref@
just.ro, tel. 0332403642; fax: 0232219660.

PIERDERI
l Şerban Maria-Oana pierdut Certificat 
competență profesională pentru manager 
transport marfă cu nr. 34049 eliberat de 
Autoritatea Rutieră Română ARR. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de competență profe-
sională pentru manager transport marfă, 
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Cojo-
caru Iuliana-Valentina, din Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l SC Forelit SRL, cu sediul în jud. Bihor, 
loc. Salard, nr.734A, având CUI:55758, 
declara pierdut carnetul de chitanțe nr.22, 
având seria FOR şi numerele de chitanță 
cuprinse între 6285301 şi 6285350.

l Pierdut Certificat de înregistrare, seria 
B, nr.1536792, pentru SC L & G Invest 
Company SRL, 21635715, J27/611/2007, 
eliberat de ORC Neamţ. Îl declar nul.

l SC Antrepriza Constructii Instalatii 
Romconstruct S.R.L. cu sediu în Munici-
piul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 89, 
Corp A, camera 1, sector 3, întregistrat în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i  s u b  n r. 
J40/1227/1993, CUI 3006547, declar 
pierdul certificat constatator emis de 
Oficiul Naţional al Registrului Comer-
ţului. Îl declarăm nul.

l Pierdut legitimaţie student pe numele 
Pinghioiu Andrei -Florian, emisă de 
Universitatea Hyperion Bucureşti.

l Subsemnatul Fântânaru Costel strada 
Dorneasca nr. 11, bl. P79, sc. 1, et. 6, sector 
5, declar pierdute şi nule contract vânzare 
-cumpărare nr. 305/1993, proces –verbal de 
predare –primire şi contract de plată în 
rate a locuinţei de la adresa mai sus menţi-
onată, eliberate de Intreprinderea Electro-
magnetica.

l Pierdut legitimaţie student pe numele 
Damian Mara Andrada emisă de Facul-
tatea de Textile şi Pielărie Iaşi.


