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l Angajăm șoferi de TIR, Dane-
marca –Norvegia. Condiții de 
muncă și salarii avantajoase. Relații 
l a  t e l e f o n :  + 4 5 2 8 3 5 1 1 0 3 , 
+452341883. E-mail: job.drivers@
intercargo-scandinavia.dk

l Director Tehnic -Licenta PART 
66, Experienta 10 ani, limba 
engleza, full-time, salariu de inca-
drare brut 2841 Lei, CV-uri la email: 
office@stareast.aero.

l Primăria Comunei Balta 
Doamnei, cu sediul în localitatea 
Balta Doamnei, sat Balta Doamnei, 
str. Principală, numărul 243, judeţul 
Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Inspector de 
specialitate: 1, grad profesional 
debutant, Compartimentul Financi-
a r- C o n t a b i l ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 27.11.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
28.11.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime: 
nu este cazul;  -operare PC 
-Windows, Microsoft Office, 
Internet -nivel avansat. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Balta Doamnei. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Balta Doamnei, persoană de 
contact: Hagiu Gabriela, telefon: 
0244.469.311, fax: 0244.469.311, 
e-mail: baltadoamnei@europra-
hova.eu

l Primăria Comunei Nereju, 
judeţul Vrancea, organizează 
concurs de recrutare în data de 4 
decembrie 2017 (proba scrisă), ora 
10.00, și 7 decembrie 2017, ora 10.00 
(interviul), pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției 
publice de execuție vacantă de 
consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional asistent, la Comparti-
mentul juridic, stare civilă și relaţii 
publice. Concursul se va desfășura 
la sediul Primăriei Comunei Nereju, 
judeţul Vrancea. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcţiei publice 
sunt: -studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul știinţelor 
juridice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute la art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituţiei 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului și vor cuprinde, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.49 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Coordonate de contact: Primăria 
Comunei Nereju, cu sediul în 
comuna Nereju, judeţul Vrancea, 
te lefon:  0237.266.200,  fax: 
0237.266.149, e-mail: primariane-
reju@yahoo.com. Persoană de 
contact: Sbîrciog Cristian-Eduard, 
având funcţia publică de referent, 
clasa a III-a.

l Şcoala Gimnazială Nr.2 Buftea, 
cu sediul în localitatea Buftea, str.
Ştirbei-Vodă, nr.22, judeţul Ilfov, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Numele funcţiei: 
Administrator financiar; -Număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 27.11.2017, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 28.11.2017, ora 
9.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii superi-
oare economice (conform Legii 
nr.1/2011); -Vechime: minim 5 ani în 
contabilitate bugetară; -Cunoștinţe 
foarte bune de operare pe calculator 
în limbaje specifice (gestiune); 
-Certificat SEC; -Atestat/certificat 
curs resurse umane; -Domiciliul 
stabil în Buftea; -Să nu fi suferit 
vreo condamnare definitivă. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale 
Nr.2 Buftea, din localitatea Buftea, 
str.Ştirbei-Vodă, nr.22, judeţul Ilfov. 
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii 
Gimnaziale Nr.2 Buftea, persoană 
de contact: Găișteanu Dorel-Viorel, 
telefon: 021.351.55.37/ 0722.891.401, 
fax: 021.351.55.37,
e-mail: buftea_scoala@yahoo.com.

l Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, cu sediul în loca-
litatea Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, 
nr.26, judeţul Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei de 
conducere contractuale vacante de: 
șef serviciu „Informare, Comuni-
care, Programe și Proiecte”, 1 post, 
studii superioare, perioadă nedeter-
m i n a t ă  ( c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011). Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă: în 
data de 27 noiembrie 2017, ora 
10.00; -Proba interviu: în data de 05 
decembrie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)Condiţii de studii: 

-superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă în dome-
niul filologie, specializare bibliologie 
și știinţa informării; -studii de 
master în domeniul management; 
-certificat manager de proiect, cod 
COR 242101; -competenţe de utili-
zare a computerului -certificat 
ECDL; b)Condiţii de vechime: 
-minim 9 ani vechime în speciali-
tatea studiilor; -experienţă în imple-
mentarea programelor și proiectelor 
culturale poate constitui un avantaj. 
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 Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, 
din Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, 
nr.26, judeţul Vâlcea, începând cu 
data de 06 noiembrie 2017 până pe 
data de 17 noiembrie 2017 
(inclusiv). Relaţii suplimentare la 
sediul Bibliotecii Judeţene „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, din Râmni-
cu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, judeţul 
Vâlcea, persoană de contact: 
Dragomir  Iul iana,  te lefon: 
0250.739.221, fax: 0250.739.221. 
Condiţiile de participare și de desfă-
șurare a concursului, bibliografia și 
tematica vor fi afișate la sediul 
Bibliotecii Judeţene Vâlcea și pe 
site-ul instituţiei: www.bjai.ro.

l Şcoala Gimnazială Scaești, cu 
sediul în localitatea Scaești, nr.598, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de îngrijitor curățenie 
1/2, în conformitate cu HG 
286/2011, modificată prin HG 
1027/2014. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-Nivel studii medii; -Cunoștinţe 
privind normele generale de 
protecţie și securitate în muncă; 
-Abilităţi de relaţionare, comunicare 
și muncă în echipă; -Nu sunt 
condiţii de vechime. Concursul se va 
desfășura la Şcoala Gimnazială 
Scaești astfel: -Proba scrisă în data 
de 27.11.2017, ora 10.00; -Interviul 
în data de 29.11.2017, ora 10.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea în 
Monitorul Oficial, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Scaești, comuna Scaești. 
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii 
Gimnaziale Scaești, persoană de 
contact: Roșu Claudia, telefon: 
0251.447.008, între orele 8.00-12.00.

l Spitalul de Urgență Petroșani, cu 
sediul în localitatea Petroșani, str.1 
Decembrie 1918, nr.137A, judeţul 
Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea unor funcţii 
contractuale vacante, conform HG 
286/23.03.2011, de: -1 post vacant de 
asistent medical șef (PL) în cadrul 
secţiei Cardiologie; -1 post vacant de 
asistent medical șef (PL) în cadrul 
secţiei Pediatrie; -1 post vacant de 
asistent medical șef (PL) în cadrul 
secţiei Obstetrică-ginecologie. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 27.11.2017, 
ora 10.00; -proba interviu -susţi-
nerea proiectului de management în 
data de 29.11.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: -candidatul 
îndeplinește condițiile prevăzute de 
lege în vederea exercitării profesiei 
în România (are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România); 
-cunoaște limba română, scris și 
vorbit; -are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG nr.797/1997; 
-sunt asistenţi medicali principali; -5 
ani vechime în funcţia de asistent 
medical. 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 din 
Petroșani, str.1 Decembrie 1918, 
nr.137A, judeţul Hunedoara. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului de 
Urgență Petroșani,  telefon: 
0254.543.318, interior: 113.

l Primăria Comunei Proviţa de 
Sus, judeţul Prahova, având sediul 

în sat Proviţa de Sus, nr.366, 
comuna Proviţa de Sus, judeţul 
Prahova, telefon/fax: 0244.354.567, 
0244.354.856, e-mail: primariapro-
vitadesus_ph@yahoo.com, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacantă, 
după cum urmează: Inspector, clasa 
I, grad profesional debutant 
-Compartiment Taxe și Impozite, 
Financiar Contabil -1 post. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Provița de Sus, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
04.12.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 07.12.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: I.
Condiţii specifice: -pentru ocuparea 
funcţiei publice de inspector debu-
tant din cadrul Compartimentului 
Taxe și Impozite, Financiar 
Contabil, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, în 
domeniul știinţelor juridice, econo-
mice sau administrative. II.Condiţii 
generale pentru ocuparea postului: 
-are cetăţenia română și domiciliul 
în România; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are vârsta 
de minimum 18 ani împliniţi; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
funcţiei publice pentru care candi-
dează, atestată pe bază de examen 
medical de specialitate; -nu a fost 
condamnată pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau 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 săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei publice, 
cu excepţia situaţiei în care a 
survenit reabilitarea; -nu a fost 
destituită dintr-o funcţie publică sau 
nu i-a încetat contractul de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 

7 ani; -nu a desfășurat activitate de 
poliţie politică, astfel cum este defi-
nită prin lege. Alte condiţii: Cunoș-
tinţe operare PC (Microsoft Office: 
Word, Excel) -nivel mediu. Candi-
daţii vor depune dosarele de concurs 
în termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Proviţa de Sus, judeţul 
Prahova, birou Secretariat. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Proviţa de Sus, nr.366, 
judeţul Prahova, persoană de 
contact: Bohîlţea Andra Larisa- 
persoană delegată cu atribuţii de 
secretar, telefon/fax: 0244.354.567, 
0244.354.856, e-mail: primariapro-
vitadesus_ph@yahoo.com.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Municipiul Sebeș  organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a două funcţii  de execuţie 
vacante -personal contractual: -1 
post -șef formație intervenție la 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă Sebeș; -1 post -pompier 
servant la Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Sebeș. Probele 
stabilite pentru postul de șef 
formație intervenție sunt:  proba 
scrisă, proba practică pe calculator 
și interviul. Probele stabilite pentru 
postul de pompier servant sunt:  
proba scrisă și interviul. Data, ora și 
locul desfășurării concursului: 
-23.11.2017, ora 11:00 Parcul Arini, 
nr.1 (sediul Primăriei Municipiului 
Sebeș) -proba scrisă; Data,ora și 
locul desfășurării probei interviu se 
vor anunţa odată cu afișarea rezul-
tatelor la proba scrisă. Termenul de 
depunere al dosarelor de înscrie-
re:16.11.2017,ora 16.00. La depu-
nerea dosarelor, actele se prezintă în 
copie și în original. Condiţii de 
participare pentru postul de șef 
formație intervenție scos la concurs: 
-Candidatul trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute 
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de art .3  din H.G.  NR.286/
2011pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice; -Studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Cunoşti-
ințe operare pe calculator; -Vechime 
în muncă, minimum 3 ani. Condiţii 
de participare pentru postul de 
pompier servant scos la concurs: 
-Candidatul trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din H.G. NR.286/2011pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. -Studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul Municipiului Sebeş

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila” 
Bucureşti organizează următoarele 
concursuri pentru ocuparea unor 
posturi vacante de personal civil 
contractual, conform H.G. nr. 
286/2011, astfel: -7 posturi vacante 
de asistent medical şef– medicină 
generală,  conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii– superioare; diplomă de 
licenţă în specialitatea asistenţă 
medicală generală, însoţită de supli-
mentul descriptiv; diplomă de baca-
laureat; examen de grad principal; 
c e r t i f i c a t  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R.– asistent 
medical generalist licenţiat– grad 
principal în medicină generală, 
avizat şi valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical genera-
list licenţiat– grad principal în 
medicină generală (pentru persoa-
nele care exercită profesia de asis-
tent medical generalist licenţiat 
– grad principal), avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, elibe-
rată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul 
persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical genera-
list licenţiat– grad principal); nivel 
de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
vechime: minim 5 ani ca asistent 
medical generalist. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă– 
27.11.2017 ora 13.00, interviu– 
05.12.2017 şi 06.12.2017, ora 08.00, 
la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 06.11.2017– 17.11.2017. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la Biroul 
Personal Civil Contractual din 
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 108. -5 
posturi vacante de asistent medical 
principal– medicină generală, 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii– postliceale; 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf.  H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea medi-

cină generală; diplomă de bacalau-
reat; examen de grad principal; 
c e r t i f i c a t  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R.– asistent 
medical generalist– grad principal în 
medicină generală, avizat şi valabil 
la data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei de asistent 
medical generalist– grad principal 
(pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical genera-
list– grad principal), avizat şi valabil 
la data concursului, sau de adeve-
rinţa pentru participare la concurs, 
eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în 
cazul persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical genera-
list– grad principal); nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; vechime: 
minim 5 ani ca asistent medical 
generalist. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă– 27.11.2017 
ora 08.00, interviu– 05.12.2017 şi 
06.12.2017, ora 08.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 06.11.2017–
17.11.2017. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal Civil 
Contractual din S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, 
sector 1– telefon 021.319.30.51 –61 
interior 108. -7 posturi vacante de 
asistent medical– medicină gene-
rală, conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii– 
postliceale; -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conf. H.G. nr.797/1997, în speciali-
tatea medicină generală; diplomă de 
bacalaureat; certificat de membru 
O.A.M.G.M.A.M.R.– asistent 
medical generalist, avizat şi valabil 
la data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei de asistent 
medical generalist (pentru persoa-
nele care exercită profesia de asis-
tent medical generalist), avizat şi 
valabil la data concursului, sau de 
adeverinţa pentru participare la 
c o n c u r s ,  e l i b e r a t ă  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul 
persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical genera-
list); nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat „admis”; 
vechime: minim 6 luni vechime ca 
asistent medical generalist (să nu 
deţină gradul profesional de asistent 
medical principal). Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă– 
27.11.2017 ora 08.00, interviu– 
05.12.2017 şi 06.12.2017, ora 08.00, 
la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 06.11.2017– 17.11.2017. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la Biroul 
Personal Civil Contractual din 
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 108. -10 
posturi vacante de asistent medical 
debutant– medicină generală, 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii– postliceale; 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. nr. 
797/1997, în specialitatea medicină 

generală; diplomă de bacalaureat; 
c e r t i f i c a t  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R.– asistent 
medical generalist, avizat şi valabil 
la data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei de asistent 
medical generalist (pentru persoa-
nele care exercită profesia de asis-
tent medical generalist) avizat şi 
valabil la data concursului, sau de 
adeverinţa pentru participare la 
c o n c u r s ,  e l i b e r a t ă  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul 
persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical genera-
list); nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat „admis”; 
vechime: -. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă– 27.11.2017 
ora 08.00, interviu– 05.12.2017 şi 
06.12.2017, ora 08.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 06.11.2017– 
17.11.2017. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal Civil 
Contractual din S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, 
sector 1– telefon 021.319.30.51 –61 
interior 108.

l Administraţia Spitalelor şi Servi-
ciilor Medicale Bucureşti, cu sediul 
provizoriu în Bucureşti, Str. Sf. 
Ecaterina, nr. 3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 1 post consi-
lier juridic, studii superioare, debu-
tant, fără vechime; 1 post şef 
serviciu Resurse Umane II studii 
superioare, vechime 2 ani în specia-
litate; 1 post şef serviciu Buget 
Contabilitate II, studii superioare, 
vechime 2 ani în specialitate; 1 post 
şef serviciu Financiar II, studii supe-
rioare, vechime 2 ani în specialitate; 
1 post şef serviciu Achiziţii II, studii 
superioare, vechime 2 ani în specia-
litate; 8 posturi inspector de speciali-
tate, studii superioare, vechime 6 ani 
şi 6 luni în specialitate; 1 post 
inspector de specialitate, studii supe-
rioare, vechime 3 ani şi 3 luni în 
specialitate; 1 post referent, studii 
medii, vechime de 6 ani şi 6 luni în 
specialitate. Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 29.11.2017, iar proba 
de interviu în data de 07.12.2017; 
ora şi locul de desfăşurare al concur-
sului (proba scrisă şi proba de 
interviu) vor fi anunţate pe site-ul 
w w w. a s s m b . r o  î n  d a t a  d e 
28.11.2017, respectiv 06.12.2017. 
Termenul limită de înscriere va fi 
data de 22.11.2017, ora 14:00, 
dosarul de concurs urmând să fie 
depus la sediul A.S.S.M.B., Serviciul 
Resurse Umane. Înscrierea candida-
ţilor se va face pe post. Informaţii 
suplimentare privind înscrierea şi 
participarea candidaţilor la concurs 
se pot obţine de la sediul A.S.S.M.B., 
Serviciul Resurse Umane şi la 
telefon 021.310.10.59.

l Institutul Naţional de Boli Infec-
ţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, str. 
Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în 
conformitate cu prevederile HG 
286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tual temporar vacante, pe durată 
determinată: -1 (un) post Asistent 
Medical Principal, generalist (PL) 
-Secţia Clinică XIII -Boli Infecţioase 
HIV/SIDA Copii. Concursul se va 
desfăşura la sediul institutului, după 
următorul calendar: -Termenul de 
depunere a dosarelor: 10.11.2017, 
ora 13.00; -Testarea psihologică: în 

data de 20.11.2017, ora 10.00; 
-Proba scrisă: în data de 22.11.2017, 
ora 10.00; -Proba practică: în data 
de 28.11.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor absol-
venţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul studi-
ilor postliceale sanitare; -examen 
pentru obţinerea gradului de prin-
cipal; -5 ani vechime ca asistent 
medical. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Insti-
tutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii supli-
mentare la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.Dr.
Matei Balş”,  persoană de contact: 
referent Ştefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, 
adresa e-mail: alexandrumarius.
stefan@mateibals.ro 

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Independenţei, nr. 
4bis, etaj 2, camera 23, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, pe perioadă determi-
nată de 36 luni, din cadrul Biroului 
de Înregistrare Sistematică, Servi-
ciul Cadastru al Oficiului de 
Cadastru si Publicitate Imobiliară 
Teleorman, pentru implementarea 
Programului Naţional de Cadastru 
şi Carte Funciară de consilier (achi-
ziţii publice) debutant, 1 post de 
execuţie. Concursul se va desfăşura 
în perioada 28.11.2017-04.12.2017, 
orele 10.00. Perioada de depunerea a 
dosarelor este 06-17.11.2017, la 
sediul OCPI Teleorman. Pentru date 
suplimentare consultaţi site-ul OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

VÂNZĂRI DIVERSE
 

l Porci şi purcei vietnamezi pentru 
sacrificat, înmulţire. Preţ negociabil. 
0787.677.408.

VÂNZĂRI TERENURI
 

l Către, Berindey Dan, Condiescu 
Ioana, Parohia Merişani -Sat Meri-
şani Loc.Dobroteşti, Doroş Eugenia, 
Tufă Radian, Tufă Radu Subscrisa 
S.C. Midagro S.R.L. cu sediul în 
Costeşti, Str.Pieţii, Bl.C2, Scara D, 
Et.P, Ap.4, judetul Arges, cu punct 
de lucru şi în comuna Dobroteşti, 
judeţul Teleorman, înregistrată la 
ORC sub nr.J03/82/21.01.2011, 
având CUI 15155925, reprezentată 
legal de Dracman Ion-Irinel, în 
calitate de administrator, domiciliat 
în comuna Dobroteşti ,  jud.
Teleorman, vă notificăm intenţia 
noastră directă de a vinde două 
suprafete de teren forestier, în 
suprafaţă totală de 10 ha şi 4400 
m.p.(10ha si 4378 m.p. din măsură-
tori), teren situat în comuna Scri-
oaştea, sat Cucuieţi, judetul 
Teleorman, individualizat astfel: -3 
ha şi 2200 m.p.(din măsurători 
32.212 m.p.), în tarlaua 7, parcela 
30/5, conform Cărţii Funciare 
nr.20072, având număr cadastral 
612; -7 ha şi 2200 m.p.(din masura-
tori 72.166 m.p.0, in tarlaua 7, 
parcela 30/1 si 30/4, conform Cărţii 
Funciare nr.20043, având număr 
cadastral 614, pentru preţul total de 
100.000lei (unasutamiilei). Terenul 
se vinde integral fără posibilitatea 
de a fi fragmentat şi fără a se putea 
avea în vedere oferte pentru înstrăi-
narea unor porţiuni din teren. Vă 
notificăm astfel, pe această cale, că 
în termen de 30 de zile de la publi-

carea prezentei notificări, aveţi 
posibilitatea să înregistraţi ofertele 
de cumparare, la sediul nostru, 
oferta însoţită de consemnarea 
preţului la dispoziţia, noastră, a 
vânzătorului. În cazul în care în 
termenul amintit nu se vor înre-
gistra astfel de oferte terenul se va 
vinde, considerându-se că este liber 
la tranzacţionare, dreptul de preem-
pţiune fiind astfel exercitat. Menţi-
onăm că prezenta notificare este 
transmisă în conditiile art.1732 din 
noul Cod civil.

CITAȚII
 

l Se citează numitul Giarrusso 
Paolo domiciliat în loc. Oarja, nr.880 
bis ,  jud.  Argeş,  în data de 
08.12.2017, ora 08.30, la Judecătoria 
Arad, sala 145, în calitate de pârât 
în dosar nr.10167/55/2017 în proces 
cu Dumitrescu Monica având ca 
obiect obligație de a face.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numiții: 
Căldăraru (fost Anițescu) Mustafa 
şi Miclescu Tatiana, cu domiciliul în 
Rm. Vâlcea, str. Bâlciului, nr 69, jud. 
Vâlcea în calitate de intimați, în 
dosarul civil nr. 53118/27.10.2017, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea, cu 
termen de judecată în data de 
10.11.2017, având ca obiect  menți-
nerea măsurii de protecție specială 
la DGASPC Vâlcea – plasament la 
asistent maternal profesionist.

l Reclamant Raţiu Adriana-Ana 
chem în judecată la Judecătoria 
Bistriţa în dosar nr. 2028/190/2013, 
la termenul de 14.11.2017 pe pârâţii 
Cătinean Avram şi Herţa Ioan. 
Domiciliu necunoscut. Obiect: partaj 
judiciar.

l Ziarul "CurentuL" şi ziaristul 
Andrei Paraschiv, din mun. Bucu-
reşti, sunt citaţi în data de 17 noiem-
brie 2017, ora 8.30, la Judecătoria 
Sector 1, camera 201, Complet C11, 
în calitate de pârâţi, dosar nr. 
18688/299/2017, în cauza ce are ca 
obiect "pretenţii", reclamant Ionescu 
Cazemir-Benedict.

DIVERSE
 

l S.C GVV Pro Junior S.R.L., 
titular al planului P.U.Z.-,,construire 
cladire parter–spatii comerciale, 
imprejmuire si utilitati”, in locali-
tatea Berceni, Sola 7,  P22/3/4, 
anunta publicul interest asupra 
depunerii solicitarii de obtinerea a 
Avizu lu i  Favorab i l  pentru 
P.U.Z.-,,construire cladire parter–
spatii comerciale, imprejmuire si 
utilitati”. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul 
in Bucuresti, sector 1,  str.Gheorghe 
Manu, nr.18, tel.021.212.56.93, in 
termen de 15 zile calendaristice de la 
data publicarii anuntului.

l  Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 6458/105/2017, 
Tribunal  Prahova,  conform 
Sentintei nr. 936 din 01.11.2017 
privind pe SC Busdanph - 07 Prod 
SRL, cu termenele: depunere decla-
rații creanță15.12.2017, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
04.01.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 29.01.2018, prima Adunare 
a Creditorilor avand loc in 
data 09.01.2018, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Primaria oras Costesti titular al 
proiectului “S+P+3E, 60 unitati 
locative din strada Calea Alexan-
driei nr. 11B, orasul Costesti”, 
propus a fi amplsat in orasul 
Costesti, Str. Calea Alexandriei nr. 
11B, judetul Arges, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare – nu se supune evalu-
arii impactului asupra mediului, in 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului si nu se 
supune procedurii de evaluare adec-
vata. Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Arges, 
din Municipiul Pitesti, Str. Egalitatii 
nr. 50A, in zilele de luni-vineri, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet www.arpmsm3.ro.  Publicul 
interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt.

SOMAȚII
 

l Prin cererea înregistrată sub 
dosar nr. 1340/246/2017, petenţii 
Petrişor Petru şi Petrişor Mărioara 
prin avocat Truţ Adriana Melania 
ambii cu domiciliul procesual ales la 
Cabinet Individual Truţ Adriana 
Melania din Seleuş, nr.202, jud.
Arad, solicită înscrierea dreptului de 
proprietate asupra imobilului situat 
în sat Iermata, nr.178, corn.Seleuş 
înscris în CF nr.302860 Seleuş(CF 
vechi 836 Iermata) cu nr.top. 
189.1/4/22 compus din intravilan în 
suprafaţă de 1439 mp, prin uzuca-
piunea de 20 de ani de la moartea 
proprietarului tabular de sub Bl, 
defunctul Ignuţa Pavel Bobolos, 
decedat la data de 16 mai 1982. In 
urma acesteia sunt somaţi, în baza 
art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, toţi cei interesaţi de îndată 
să înainteze opoziţie la Judecătoria 
Ineu deoarece în caz contrar, în 
termen de o lună de la această 
ultimă publicare se va proceda la 
soluţionarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
 

l Convocator în conformitate cu 
prevederile art. 111 şi art. 117, 
raportat la dispoziţiile art. 119 alin.
(1) din Legea nr. 31/1990 republi-

 Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. -în faliment, cu sediul în Drobeta 
Turnu Severin, str. Constantin Brâncoveanu, nr.195, jud. Mehedinți, Nr. 
Reg. Com. J25/278/2010, CUI RO8681153 face cunoscut faptul că în data de 
08.11.2017, ora 11.00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Reșița, str. Horea, bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu 
strigare privind vânzarea în bloc următoarelor bunuri imobile:
                                                                   
                                                                       
                                          
                                                      
  Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar 
la valoarea de 800 lei. Data limită de  cumpărare a caietului de sarcini și în-
crierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației.  Garanția de par-
ticipare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
                                                                       
                                                                      
                        
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar
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cată, cu modificările și completarile 
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile 
Legii nr. 297/2004 și ale Regulamen-
telor emise de CNVM în aplicarea 
Legii nr. 297/2004, modificată prin 
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă și ale Regulamentelor 
emise de CNVM în aplicarea Legii 
nr. 297/2004, ale Actului constitutiv 
al societăţii, având în vedere solici-
tarea acţionarului majoritar– Statul 
român prin reprezentant Ministerul 
Cercetării și Inovării formulate prin 
adresa nr. 5778/30.10.2017, înregis-
t r a t ă  l a  s o c i e t a t e  c u  n r. 
4373/30.10.2017, Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Institutul de Cerce-
t a r i  i n  T r a n s p o r t u r i -  
INCERTRANS S.A, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul București sub nr. 
J40/17093/29.06.1993, având Cod 
Unic de Înregistrare: RO4282451, 
convoacă la sediul societăţii din 
București, str. Calea Griviţei nr. 
391-393, sector 1: Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor, pentru 
data de 04.12.2017, ora 13.30, cu 
următoarea: Ordine de zi: 1) 
Numirea membrilor în Consiliul de 
Administraţie al S.C. INCER-
TRANS S.A. Aprobarea prelungirii 
duratei mandatului administrato-
rului provizoriu, Flavius Clado-
veanu, Președinte al Consiliului de 
administraţie și Director General al 
S.C. Institutul de Cercetări în Trans-
porturi INCERTRANS S.A, 
precum și a celorlalţi administratori 
provizorii aleși prin Hotărârea 
AGOA nr. 151/04.09.2017, până la 
numirea unor administratori, în 
conformitate cu prevederile OUG 
109/2011, în condiţiile în care nu pot 
fi numiţi membrii Consiliului de 
administraţie conform reglementă-

rilor. 2) Aprobarea mandatării 
Președintelui C.A./ Director General 
să efectueze toate procedurile și 
formalităţile prevăzute de lege 
pentru aducerea la îndeplinire a 
Hotărârilor AGOA, să depună și să 
preia acte și să semneze în acest scop 
în numele Societăţii în relaţiile cu 
Registrul Comerţului, ASF, BVB, 
Depozitarul Central, precum și alte 
entităţi publice sau private. Manda-
tarul sus menţionat va putea delega 
puterile acordate conform celor de 
mai sus, oricărei persoane, după 
cum consideră necesar. 3) Apro-
barea datei de 22.12.2017 ca dată de 
înregistrare, respectiv de identificare 
a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor, în conformitate cu dispozi-
ţiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 
24/2017 privind emitenţii de instru-
mente financiare și operaţiuni de 
piaţă (art. 238 alin. 1 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările și completările ulteri-
oare). 4) Aprobarea datei de 
21.12.2017 ca ex-data, respectiv data 
anterioară datei de înregistrare la 
care instrumentele financiare obiect 
ale hotărârilor, se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din hotă-
râri, în conformitate cu prevederile 
art. 2 lit. F) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Întrucât nu sunt 
aplicabile sedinţei AGOA din 
04/05.12.2017, acționarii nu vor 
decide asupra datei participării 
garantate, astfel cum este definită de 
Articolul 2 litera f indice 1) din 
Regulamentul nr. 6/2009, și asupra 
Datei Plății, astfel cum este definită 
de Articolul 2 litera g) din Regula-
mentul nr. 6/2009. La Adunarea 
Generală a Acţionarilor sunt îndrep-
tăţiţi să participe și să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 
24.11.2017, stabilită ca dată de refe-
rinţă conform dispozițiilor art. 123 
alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu disp. Art. 10 
din Regulamentul CNVM nr.6/2009, 

cu modificările și completările ulte-
rioare. În cazul în care Adunarea 
Generală nu se va putea ţine la data 
anunţată, din cauza neîndeplinirii 
condiţiilor de cvorum și de validitate 
prevăzute de lege și de Actul consti-
tutiv al societăţii, aceasta se va ţine 
în data de 05.12.2017 la aceeași oră 
și în același loc, cu aceeași ordine de 
zi. În conformitate cu dispozițiile 
art.7 din Regulamentul CNVM 
nr.6/2009, cu modificările și comple-
tările ulterioare, unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel putin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) de 
a introduce puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justi-
ficare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; și b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Acționarii își pot exercita drepturile 
prevăzute la Art.7 din Regula-
mentul CNVM nr.6/2009, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
până la data de 16.11.2017, sub 
sancţiunea decăderii. În conformi-
tate cu dispozițiile art.13 din Regu-
lamentul CNVM nr.6/2009, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, până cel târziu la data de 
27.11.2017, termen de decadere. 
Societatea poate răspunde inclusiv 
prin postarea răspunsului pe pagina 
de internet a societăţii: www.incer-
trans.ro, în format întrebare-răs-
puns. Propunerile sau întrebările 
acţionarilor vor putea fi transmise în 
scris, fie prin poștă sau servicii de 
curierat, la sediul societăţii menţi-
onat mai sus, cu menţiunea scrisă 
clar, cu majuscule, „PENTRU 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
din data de 04/05.12.2017.” Pentru 
identificarea persoanelor care adre-
sează întrebări societăţii sau fac 
propuneri pentru completarea 
ordinii de zi, acestea vor anexa soli-
citării și copii ale documentelor care 
să le ateste identitatea și calitatea de 
acţionar la data solicitării. Propune-
rile sau întrebările acţionarilor care 
nu sunt primite la sediul S.C. Insti-
tutul de Cercetari in Transporturi- 
INCERTRANS S.A., până la datele 
mai sus menţionate nu vor fi luate în 
considerare. Accesul acționarilor 
înregistrați la data de referinţă la 
adunarea generală va fi permis în 
baza actului de identitate. Acţionarii 
persoane juridice pot participa prin 
reprezentantul legal pe baza unui 
document oficial care îi atestă 
această calitate (de exemplu extras/
certificat constatator emis de Regis-
trul Comerţului). Acţionarii înregis-
trați la data de referinţă pot 
participa la adunarea generală 
direct sau pot fi reprezentaţi de către 
alte persoane, pe baza unei procuri 

speciale, sau pot vota prin corespon-
denţă conform procedurilor afișate 
pe website-ul societăţii: www.incer-
trans.ro. Un exemplar original al 
procurii va fi predat la intrarea în 
sala de sedință. Votul prin reprezen-
tant pe baza împuternicirii speciale: 
Acţionarii pot participa personal 
sau pot fi reprezentaţi în cadrul 
Adunării Generale a Acţionarilor de 
un  reprezentant  desemnat 
(„Mandatar”) căruia i s-a acordat o 
împuternicire specială, pe baza 
formularului de împuternicire 
specială pus la dispoziţie de Socie-
tate, în condiţiile legii. Împuterni-
cirea specială va fi însoţită de 
următoarele documente: a) pentru 
acționari persoane fizice: copie de pe 
actul de identitate al acţionarului, 
care sa permită identificarea aces-
tuia în lista acționarilor INCER-
TRANS la data de referință 
eliberată de S.C. Depozitarul 
Central S.A. și copie de pe actul de 
identitate al reprezentantului (BI 
sau CI pentru cetațenii români, sau 
pașaport pentru cetățenii străini, cu 
CNP (cod numeric personal) –dacă 
există în țara de origine); b) pentru 
acționari persoane juridice: (i) certi-
ficatul constatator, în original sau 
copie conformă cu originalul, 
eliberat de Registrul Comerțului sau 
orice alt document, în original sau în 
copie conformă cu originalul, emis 
de către o autoritate competentă din 
statul în care acţionarul este înma-
triculat legal, în scopul dovedirii 
existenței persoanei juridice și a 
numelui/calității de reprezentant 
legal, cu o vechime de cel mult 3 luni 
raportat la data publicării convoca-
torului adunării generale, și care să 
permită identificarea acestora în 
lista acționarilor INCERTRANS la 
data de referință eliberată de S.C. 
Depozitarul Central S.A.; (ii) copie 
de pe actul de identitate al reprezen-
tantului (mandatarului) (BI sau CI 
pentru cetațeni români, sau pașa-
port, pentru cetațeni străini cu CNP 
(cod numeric personal) vizibil- dacă 
există în țara de origine); c) docu-
mentele prezentate într-o limbă 
străină (mai puțin actele de identi-
tate valabile pe teritoriul României, 
cu caractere latine) vor fi însoțite de 
traducerea autorizată în limba 
română; Împuternicirea specială 
este valabilă doar pentru Adunarea 
Generală a Acţionarilor pentru care 
a fost solicitată; reprezentantul are 
obligația să voteze în conformitate 
cu instrucțiunile formulate de acțio-
narul care l-a desemnat, sub sancți-
u n e a  a n u l ă r i i  v o t u l u i . 
Împuternicirea specială pentru 
participarea și votarea în cadrul 
adunării generale poate fi datî de un 
acționar și unei instituții de credit 
care prestează servicii de custodie. 
Votul prin reprezentant în baza unei 
împuterniciri generale: Acţionarul 
poate acorda o împuternicire gene-
rală a cărei durată nu va depăși 3 
ani, permiţând reprezentantului sau 
de a vota în toate aspectele aflate în 

dezbaterea Adunării Generale a 
Acţionarilor, cu condiţia ca împuter-
nicirea să fie acordată de către acţi-
onar în calitate de client, unui 
intermediar sau unui avocat, în 
conformitate cu prevederile legale, 
anexându-se dovada că mandatarul 
are calitatea fie de intermediar (în 
conformitate cu prevederile Art. 2 
alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 
297/2004) fie de avocat, iar acţio-
narul este client al acestora. Înce-
pând cu data de 03.11.2017, 
formularele de împuterniciri 
speciale, generale se pot obţine de la 
sediul societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 10.00-14.00 sau se pot 
descărca de pe website-ul societaţii. 
Împuternicirile, în original, comple-
tate și semnate, împreună cu o copie 
a actului de identitate valabil al 
acţionarului (buletin/carte de identi-
tate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice) vor fi 
depuse, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului de vot în adunare, la 
sediul S.C. Institutul de Cercetari in 
Transporturi INCERTRANS S.A. 
până la data de 29.11.2017, ora 
16.30, în plic închis, cu menţiunea 
expresă pe plic:  „PENTRU 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
din data de 04/05.12.2017” (vă 
rugăm să aveţi în vedere că registra-
tura societăţii este închisă în timpul 
zilelor nelucrătoare). Acţionarii S.C. 
Institutul de Cercetari in Transpor-
turi- INCERTRANS S.A. înregis-
traţi la data de referinţă au 
posibilitatea de a vota prin cores-
pondenţă, înainte de Adunarea 
Generală a Acţionarilor. Acţiona-
rilor li se vor pune la dispoziţie 
gratuit Buletinele de vot prin cores-
pondenţă începând cu data de 
03.11.2017 la sediul societăţii 
precum și pe website-ul societăţii: 
www.incertrans.ro. Buletinul de vot 
prin corespondenţă va fi depus la 
sediul S.C. Institutul de Cercetari in 
Transporturi- INCERTRANS S.A., 
din București, str.Calea Grivitei 
nr.391-393, sector 1, în plic închis, 
până la data de 29.11.2017, ora 
16.30, în plic închis, cu menţiunea 
expresă pe plic:  „PENTRU 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
din data de 04/05.12.2017” (vă 
rugam să aveţi în vedere că registra-
tura societăţii este închisă în timpul 
zilelor nelucrătoare). În cazul 
votului prin corespondenţă al 
persoanelor fizice, buletinul de vot, 
completat și semnat în original, va fi 
însoţit de copia actului de identitate 
al acţionarului, semnat pentru 
conformitate de acesta. În cazul 
votului prin corespondenţă al 
persoanelor juridice, Buletinul de 
vot completat și semnat în original, 
va fi însoţit de certificatul constator 
emis de Registrul Comerţului, în 
original, nu mai vechi de 3 luni de 
zile înainte de data publicării convo-
cării, în original sau copie certificată 
conform cu originalul, copia certifi-
catului de înregistrare al societăţii și 
copia actului de identitate al repre-
zentantului legal care semnează 
Buletinul de vot prin corespondenţă. 
Buletinele de vot care nu sunt 
primite la sediul S.C. Institutul de 
Cercetari în Transporturi- INCER-
TRANS S.A., până la data și ora 
mai sus menţionate nu vor fi luate în 
considerare. Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. Institutul de Cercetări 
în Transporturi „INCERTRANS” 
S.A., Președinte Flavius Valeriu 
Cladoveanu.

l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Socie-
tăţii Plevnei S.A. Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii Plevnei S.A., cu 
sediul în București str. Calea Plevnei 
nr. 145, sector 6, înregistrată la 
ORCB sub nr. J40/591/1991, având 
cod unic de înregistrare 465062, 

potrivit prevederilor actului consti-
tutiv, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii Plevnei S.A. la data de 
08.12.2017, ora 16.00 la sediul socie-
tăţii, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la 
data de 02.12.2017 sau reprezen-
tanţii acestora, cu următoarea 
ordine de zi: I. Aprobarea schimbării 
sediului social al societăţii din Calea 
Plevnei nr.145 sector 6, București, în 
Calea Plevnei nr. 145, Corp Admi-
nistrativ, sector 6, București; II. 
Aprobarea modificării actului 
constitutiv al societăţii, urmare 
schimbării sediului social, respectiv 
al ART. 3  alin 1 teza I, care va avea 
următorul conţinut: Sediul societăţii 
este în România, localitatea Bucu-
rești, Calea Plevnei nr. 145, Corp 
Administrativ, sector 6; III. Desem-
narea persoanei care să semneze 
actul constitutiv actualizat al Socie-
tăţii și pentru efectuarea menţiu-
nilor la ORCTB cu privire la 
înregistrarea și publicarea în Moni-
torul Oficial al României Partea a 
IV-a a hotărârii acţionarilor. La 
adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe și să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la data de 02.12.2017, considerată ca 
dată de referinţă. Dreptul de vot se 
poate exercita direct sau prin repre-
zentant, în condiţiile legii. Materia-
lele informative vor putea fi 
consultate la sediul societăţii Plevnei 
S.A., situat în București str. Calea 
Plevnei nr.145, sector 6, de luni până 
vineri, între orele 9.00-11.00. În 
cazul în care la prima convocare nu 
sunt întrunite condiţiile legale, a 
doua convocare este fixată în data 
de 09.12.2017 la aceeași ora și în 
același loc. Președintele Consiliului 
de Administraţie al Societăţii 
Plevnei S.A. Voitovici Aurora.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Societăţii 
Plevnei S.A. Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. Plevnei S.A., cu sediul 
în București, str. Calea Plevnei 
nr.145, sector 6, înregistrată la 
ORCB sub nr. J40/591/1991, având 
cod unic de înregistrare 465065, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor S.C. Plevnei S.A. 
la data de 08.12.2017, ora 15.00 la 
sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârșitul zilei de 02.12.2017 
sau reprezentanţii acestora, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea revocării administratorului 
Matei Gheorghe ce deţine funcţia de 
Membru al Consiliului de Adminis-
traţie al societăţii, și  încetării 
contractului de administrator 
încheiat de societate cu dl. Matei 
Gheorghe prin acordul părţilor 
precum și descărcarea de gestiune a 
acestuia. 2. Alegerea unui nou admi-
nistrator, membru al Consiliului de 
Administraţie, în locul administra-
torului revocat, pentru o perioadă 
egală cu cea rămasă până la expi-
rarea mandatului administratorului 
revocat, aprobarea remuneraţiei 
administratorului ce va fi numit și 
condiţiile încheierii asigurării de 
răspundere profesională a noului 
administrator, precum și încheierea 
și conţinutul contractului de admi-
nistrare cu administratorul nou ales. 
Lista persoanelor propuse pentru 
alegerea în funcţia de administrator 
se află la sediul societăţii putând fi 
consultată și completată de acţio-
nari. 3. Desemnarea persoanei care 
să reprezinte societatea pentru 
negocierea și semnarea  contractului 
de administrator cu administratorul 
nou ales. 4. Desemnarea persoanei 
responsabile pentru efectuarea 
menţiunilor la ORCTB cu privire la 
hotărârea acţionarilor și publicarea 
în Monitorul Oficial al României 
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Partea a IV-a. La adunarea generală 
ordinară a acţionarilor sunt îndrep-
tăţiţi să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
02.12.2017 considerată ca dată de 
referinţă. Dreptul de vot se poate 
exercita direct sau prin reprezen-
tant, în condiţiile legii. Materialele 
informative vor putea fi consultate 
la sediul societăţii Plevnei S.A., 
situat în Bucureşti str. Calea Plevnei 
nr. 145, sector 6, începând cu data 
publicării convocării, de luni până 
vineri, între orele 9.00-11.00. În 
cazul în care la prima convocare nu 
sunt întrunite condiţiile legale, a 
doua convocare este fixată în data 
de 09.12.2017 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al S.C. Plevnei S.A. 
Voitovici Aurora.

l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Socie-
tăţii Plevnei Residence Imobiliar 
S.A. Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Plevnei Residence Imobi-
liar S.A., cu sediul în Bucureşti str. 
Calea Plevnei nr. 145, Lot 2, sector 6, 
înregistrată la ORCB sub nr. 
J40/3150/2013, având cod unic de 
înregistrare 31344900, potrivit 
prevederilor actului constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară Acţionarilor Socie-
tăţii Plevnei Residence Imobiliar 
S.A. la data de 08.12.2017, ora 11.00 
la sediul Societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de 02.12.2017 sau 
reprezentanţii acestora, cu urmă-
toarea ordine de zi: I. Aprobarea 
modificării actului constitutiv al 
Societăţii, după cum urmează: 1/ 
Art. 11 Structura Acţionariatului va 
avea următorul conţinut: „Structura 
acţionariatului este următoarea: 
Acţionari persoane juridice: -Novum 
Business Invest S.R.L., societate 
înmatriculată în România, cu sediul 
în Splaiul Unirii nr. 197, et. 6, ap. 26 
Duplex, Sector 3, Bucureşti, 
România, înregistrată la Registrul 
Comerțului Bucureşti sub numărul 
de înregistrare J40/6385/2015, cod 
unic de înregistrare (CUI) 28533895, 
având un capital social de 1.000 
RON, reprezentată de Dl. Fleancu 
Ionuţ- Cosmin, în calitate de repre-
zentant legal, deţinând 118.318 
acţiuni nominative cu valoare nomi-
nală de 20 lei fiecare, în valoare 
totală de 2.366.360 lei, reprezentând 
50,0002% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi; 
-Eden Capital Development S.R.L., 
societate înmatriculată în România, 
cu sediul în Prelungirea Ghencea nr. 
91E, Camera 1, et. 5, ap. 33, sector 6, 
Bucureşti, Romania, înregistrată la 
Registrul Comerțului Bucureşti sub 
n u m ă r u l  d e  î n r e g i s t r a r e 
J40/904/2009, cod unic de înregis-
trare (CUI) 25003037, având un 
capital social de 400 RON, reprezen-
tată de Munteanu Razvan Nicolae 
în calitate de reprezentant legal, 
deţinând 118.317 acţiuni nominative 
cu valoare nominală de 20 lei 
fiecare, în valoare totală de 
2.366.340 lei ,  reprezentând 
49,9998% din capitalul social şi 
participarea la beneficii şi pierderi.” 
II. Desemnarea persoanei care să 
semneze actul constitutiv actualizat 
al Societăţii Plevnei Residence 
Imobiliar S.A. şi pentru efectuarea 
menţiunilor la ORCTB cu privire la 
înregistrarea şi publicarea în Moni-
torul Oficial al României Partea a 
IV-a a hotărârii acţionarilor. La 
adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la data de 02.12.2017, considerată ca 
dată de referinţă. Dreptul de vot se 
poate exercita direct sau prin repre-
zentant, în condiţiile legii. Materia-

lele informative vor putea fi 
consultate la sediul Societăţii 
Plevnei Residence Imobiliar S.A., 
situat în Bucureşti str. Calea Plevnei 
nr.145, Lot 2, sector 6, de luni până 
vineri, între orele 9.00-11.00. În 
cazul în care la prima convocare nu 
sunt întrunite condiţiile legale, a 
doua convocare este fixată în data 
de 09.12.2017 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al Societăţii 
Plevnei Residence Imobiliar S.A. 
Voitovici Aurora.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Societăţii 
Plevnei Residence Imobiliar S.A. 
Consiliul de Administraţie al Socie-
tăţii Plevnei Residence Imobiliar 
S.A., cu sediul în Bucureşti str. Calea 
Plevnei nr.145, Lot 2, sector 6, înre-
g i s t ra tă  l a  ORCB sub  nr. 
J40/3150/2013, având cod unic de 
înregistrare 31344900, potrivit 
prevederilor actului constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Societăţii 
Plevnei Residence Imobiliar S.A. la 
data de 08.12.2017, ora 13.00 la 
sediul Societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de 02.12.2017 sau 
reprezentanţii acestora, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
revocăr i i  adminis trator i lor 
Gheorghe Vasilica şi Voitovici 
Aurora, ce deţin funcţia de Vicepre-
şedinte, respectiv Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie al 
Societăţii, încetarea contractelor de 
administrator încheiate de Societate 
cu aceşti administratori, prin 
acordul părţilor, precum şi descăr-
carea de gestiune a acestora. 2. 
Alegerea unor noi administratori 
pentru o perioadă egala cu cea 
rămasă până la expirarea manda-
tului administratorilor al căror 
mandate încetează, aprobarea 
remuneraţiei administratorilor ce 
vor fi numiţi şi condiţiile încheierii 
asigurării de răspundere profesio-
nală a noilor administratori, precum 
şi încheierea şi conţinutul contrac-
tului de administrare cu administra-
torii nou aleşi. Lista persoanelor 
propuse pentru alegerea în funcţia 
de administrator se află la sediul 
Societăţii putând fi consultată şi 
completată de acţionari. 3. Desem-
narea persoanei care să reprezinte 
Societatea pentru negocierea şi 
semnarea  contractelor de adminis-
trator cu administratorii nou aleşi. 4. 
Desemnarea persoanei care să 
semneze actul constitutiv actualizat 
al Societăţii Plevnei Residence 
Imobiliar S.A. şi pentru efectuarea 
menţiunilor la ORCTB cu privire la 
înregistrarea şi publicarea în Moni-
torul Oficial al României Partea a 
IV-a a  hotărârii acţionarilor. La 
adunarea generală ordinară a acţio-
narilor sunt îndreptăţiţi să participe 
şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data de 
02.12.2017, considerată ca dată de 
referinţă. Dreptul de vot se poate 
exercita direct sau prin reprezen-
tant, în condiţiile legii. Materialele 
informative vor putea fi consultate 
la sediul Societăţii Plevnei Resi-
dence Imobiliar S.A., situat în Bucu-
reşti str. Calea Plevnei nr. 145, Lot 2, 
sector 6, de luni până vineri, între 
orele 9.00-11.00. În cazul în care la 
prima convocare nu sunt întrunite 
condiţiile legale, a doua convocare 
este fixată în data de 09.12.2017 la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Preşe-
dintele Consiliului de Administraţie 
al Societăţii Plevnei Residence 
Imobiliar S.A. Voitovici Aurora.

LICITAȚII
 

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu stri-
gare in vederea vanzarii in confor-

mitate cu prevederile Legii 85/2006, 
a urmatoarelor active apartinand 
CET SA:  Sediu administrativ 
central – cladire birouri, situat in 
Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, 
la pretul de 880.600 lei. Se pot vinde 
si birouri separate cu cota indiviza 
din caile de acces si din spatiile 
comune. Prêt/birou incepand de la 
43.915 lei; Activul Cazan de Apa 
Fierbinte, situat in Brăila, calea 
Călăraşilor nr. 321B, la pretul de 
777.441 lei; Mijloace de transport: 
Autoutilitara 10215 FA 31 la pretul 
de 7.210 lei; Autoutilitara Dacia 
1307 la pretul de 1.540 lei; Mijloace 
fixe si obiecte inventor compus din: 
Aparate de masura, electrice si elec-
tronice, la pretul de 5.900 lei; Biro-
tica si calculatoare la pretul de 8.267 
lei ; Mobilier la pretul de 11.244 lei; 
Diverse bunuri la pretul de 460 lei; 
Stoc de magazie, la pretul de 
155.209 lei; Listele complete pot fi 
studiate la sediul lichidatorului. 
Preturile nu contin TVA. Licitatiile 
s e  o r g a n i z e a z a  i n  d a t e l e 
de    09.11.2017, 16.11.2017, 
23.11.2017, ora 11.00. Alte infor-
matii: Licitatiile se organizeaza la 
biroul lichidatorului din  Braila, 
bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI. Caietele 
de sarcini  se pot ridica de la lichida-
torului, contra sumelor cuprinse 
i n t r e  5 0  l e i  s i  2 . 5 0 0  l e i . 
Garantia  de  participare  la  lici-
tatie de 10% din valoarea de pornire 
trebuie achitata cu cel putin 2 zile 
anterior datei licitatiei. Tel. 
0241/542942; 0720/300.464.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare 
a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata 
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara - teren situat in Zona 
Antibiotice, jud.Iasi cu front la 
E583, avand suprafata de 8.558 mp. 
Pretul de vanzare fiind in cuantum 
de 682.619,40le i  ( respect iv 
154.038EUR )(60% din valoarea de 
evaluare fara TVA). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui 
fapt până la data de 08.11.2017 
orele 11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, 
in data de 09 noiembrie 2017 orele 
12:00 şi se va desfăşura în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data de 
24.03.2017. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, Regulament 
ce poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 09.11.2017, 

orele 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 / 2 4 0 . 8 9 0 ; 
0742/109899, Fax 0232/240890

l Serviciul Public de Administrare 
si Exploatare a Pieței Centrale Agro-
alimentare a Municipiului Câmpina 
anunță organizarea următoarei lici-
tații publice deschise cu strigare 
pentru: - Închiriere spații comerciale 
din Complexele CORP C2 şi CORP 
C1 ale Pieței Centrale, după cum 
urmează: A. Etaj corp C2: în supra-
față de 352 mp, spațiu necomparti-
mentat (open space). Pentru 
suprafața de la etaj se pot amenaja 
spații de la 20 mp până la 352 mp. 
Destinație: comercializare produse 
textile, încălțăminte, produse 
alimentare, produse electrocasnice, 
prestări servicii, alte produse 
conform HGR nr. 348/2004; Prețul 
de pornire al licitației este de 2,6 lei/
mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL 
Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful 
de închiriere include toate utilitățile. 
B. CORP C1 după cum urmează: - 
Închirierea a 1 (un) amplasament 
pentru comercializare legume-zar-
zavat; - Închirierea a 1 (un) ampla-
s a m e n t  e n - g r o s  p e n t r u 
comercializare legume-fructe / 
legume- zarzavat; Se licitează numai 
spațiul destinat comerțului. Prețul 
de pornire al licitației este de 6,6 lei/
mp/zi (fără TVA); Licitația va avea 
loc în data de 27.11.2017, ora 10,00 
la sediul S.P.A.E.P.C.A din 
Câmpina, Str. Republicii nr. 16A. 
Regulamentul de organizare al lici-
tației va putea fi achiziționat de la 
sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. 
Informații suplimentare la telefon: 
0 3 4 4 / 1 0 8 5 1 3 ,  l a  s e d i u l 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina şi pe 
site-ul www.piatacampina.ro.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a terenului intra-
vilan in suprafata de 1781 mp, situat 
in com. Brebu, T30, P A1703, jud. 
Prahova, inscris in Cartea funciara 
nr. 22939 a com. Poiana Campina, la 
pretul total de 26.700 lei fara TVA. 
Terenul este situat intr-o zona rezi-
dentiala, semicentrala, nu este 
imprejmuit, forma aproximativ 
regulata, accesul la proprietate se 
face pe un drum de servitute de 
trecere lat de 3 ml si lung de aproxi-
mativ 78 ml. Daca cumparatorul 
este o societate platitoare de TVA, 
va opera taxarea inversa, iar pretul 
nu va fi purtator de TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
Adunarilor Creditorilor din data de 
19.12.2016 si 27.07.2017 si a regula-
mentului de participare la licitatie. 
Pretul este redus la 50% fata de cel 
mentionat in Raportul de evaluare. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 07.11.2017, 09.11.2017, 
14.11.2017, 16.11.2017, 21.11.2017, 
23.11.2017, 28.11.2017, 05.12.2017, 
12.12.2017 si 19.12.2017 orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 
12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr. 249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii,  terenul în supra-
faţă de 51 mp,  situat în domeniul 
public al oraşului Bragadiru, județul 
Ilfov, amplasat adiacent imobilului 
din şos. Alexandriei nr. 120. Licitaţia 
va avea loc în data de 06.12.2017, 
orele 10.00. Cererea de înscriere la 
licitaţie însoţită de documentele 
solicitate, conform Caietului de 
sarcini, se vor depune până la data 
de 04.12.2017, orele 16.00, la Regis-
tratura Primăriei oraşului Bragadiru 

judeţul Ilfov. Relaţii la telefon 
021.448.07.95 interior 123.

l Subscrisa S.C. Vadris Trading 
S.R.L. -în faliment, cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, str.
Constantin Brancoveanu, nr.195, 
jud. Mehedinți, Nr. Reg. Com. 
J25/278/2010, CUI RO8681153 face 
cunoscut faptul că în data de 
08.11.2017, ora 11.00 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Reşița, str. Horea, bl.A2, 
parter, jud. Caraş-Severin, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea 
în bloc următoarelor bunuri imobile: 
1.Spațiu comercial (C1) -arie 
construită 708 mp; 2.Spațiu comer-
cial (C2) -arie construită 668 mp; 
3.Showroom şi service auto (C3) 
-arie construită 1.021mp; 4.Spațiu 
depozitare (C4) -arie construită 434 
mp; 5.Punct termic (C5) -arie 
construită 22mp. Bunurile sunt 
situate  în localitatea Caransebeş, 
Calea Severinului, nr.7, jud. 
Caraş-Severin. Prețul de pornire al 
licitației este de 623.900 euro.  
Caietul de sarcini se poate achizi-
ționa de la sediul  lichidatorului 
judiciar la valoarea de 800 lei. Data 
limită de cumpărare a Caietului de 
sarcini şi înscrierea la licitație este cu 
o zi înainte de data licitației. 
Garanția de participare la licitație 
este de 10% din prețul de pornire al 
licitației. În cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate la data de 
08.11.2017, următoarele licitații vor 
avea loc în zilele: 15.11.2017, 
22.11.2017, 29.11.2017, 06.12.2017. 
Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0255/212940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 

PIERDERI
l Pierdut Permis Auto seria 
P00348066H, emis pe numele Duma 
Eugen. Il declar nul.

l SC Bia Si Com SRL cu sediul in 
Bistrita, str. Andrei Muresanu 
nr.30,Nr. de inregistrare la registrul 
comertului: J06/165/1994, CUI: 
RO5412428 declaram pe propria 
raspundere ca am pierdut certificat 
constatator pentru punctul de lucru 
Mures, Targu-Mures, str.Revolutie 
nr.1. Il declaram nul.

l SC Rotan SA cu sediul in Pitesti, 
str. CD. Gherea, Nr.5, nr.Reg. Com.
J03/1502/1992, CUI RO 128949, 
declara pierdut Registrul Actiona-
rilor. Se declara nul.

l Declar pierdută legitimaţia de 
student emisă de Universitatea de 
Ştiinţe Agronomice şi Medicină 
Veterinară Bucureşti pe numele de 
Radu Cristina Georgiana.

l Declar pierdută legitimaţia de 
student emisă de Facultatea de 
Geografie din cadrul Universităţii 
Bucureşti pe numele de Iacob 
Mihaela.

l Pierdut legitimaţie transport pe 
numele Marin Anne- Gabriela emisă 
de Academia de Studii Economice 
Bucureşti, Facultatea de Finanţe, 
Asigurări, Bănci şi Bursa de Valori. 
O declar nulă.

l Declar pierdută legitimaţia 
student eliberată de Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila” Bucureşti pe numele Minea 
L. Alina- Florentina.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 2540901, al firmei 
MISHACOS Trading S.R.L., sediul 
social Bucureşti, sector 4, str. Uioara 
nr.6, bl. 43, scara 3, etaj 4, ap. 58, nr. 
de înregistrare în Registrul Comer-
ţului  J40/7335/15.06.2011, C.U.I. 
28632406, activitatea principală 

transporturi cu taxiuri 4932. Se 
declară nul.

l Matei Marcel Florentin pierdut 
certificat profesional conducător 
auto marfă nr. 0398338000 eliberat 
de ARR Teleorman. Îl declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
05.01.1978, pe numele Cazacu Ionel. 
Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grla apartament, pe numele Rusu 
Constantin. O declar nula.

l Pierdut Contract construire nr. 
12731/09.07.1970 si Proces verbal 
predare primire FN din 09.08.1975, 
prividnd apartamentul 6 din Bucu-
resti, str. Arh. Grigore Cerchez nr. 9, 
etj.2, sector 1, e numee Ghenea 
Niculae si Eufrosina. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal nr. 
8392/3/1991 din 01.08.1991 emis de 
Romconfort SA, pe numele Chirila 
Olimpia si Chirila Ioan. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare apar-
tament, pe numele Savu Elena si 
Savu Alexandru. O declar nula.

l Pierdut Proces verbal din 
27.01.1977, pe numele Mihai Stela si 
Mihai Jean. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
ntegrala Contract vanzare cumpa-
rare nr. 17490, pe numele Besen 
Hary si Besen Elena. O declar nula.

l Adeverinta achitare rate nr. 
14100/30.07.2001, pe numele Neagu 
Dan si Ana. Declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grala locuinta, aferenta Contract nr. 
117/01.12.2002, pe numele Ducu 
Constanta. O declar nula.

l Pierdut Legitimatie transport 
facultatea ASE, pe numele Badea 
Ionut. O declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare apar-
tament, pe numele Balais Elena. O 
declar nula.

l Contract inchiriere casa, Nr. 
dosar 20058/03.06.2015, Fieraru 
Ileana. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare apar-
tament aferenta Contract nr. 
10537/15262, e numele Foisor Cris-
tina Felicia si Foisor Iulian Gabriel. 
O declar nula.

l Pierdut Legitimatie student facul-
tatea de matematica si Informatica, 
pe numele Afanasov Claudia 
Anamaria. O declar nula.

l Pierdut carnet de student pe 
numele de Dide Alice Diana, emis 
de Universitatea Titu Maiorescu. Îl 
declar nul. 

l Pierdut atestat marfă seria 
0304953000, atestat ADR seria 
023185, permis de conducere seria 
T00295807M, carte de identitate 
seria TM748005, toate pe numele 
Lazar Calin Vasile. Le declar nule. 

l Pierdut atestat CPI marfă şi card 
tahograf eliberate de DRPCIV 
Deva, pe numele Târnacop Vasi-
le-Marian. Se declară nule.

l Pierdut contract inchiriere 
nr.4863/13.04.2006 incheiat intre 
Statul Roman Mun.Bucuresti prin 
Consiliul Local sector 6 (Directia de 
Administrare a Fondului Locativ 
sector 6) si Marin Constantin pentru 
apartament situat in Aleea Masa 
Tacerii nr.8, bl.P, Mansarda, ap.58, 
sector 6, Bucuresti. Declar nul. 


