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OFERTE SERVICIU
l Școala Gimnazială Nr.6, cu 
sediul în localitatea Vulcan, str.
Traian, nr.2A, județul Hunedoara, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr. 1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Denumirea 
postului: administrator patri-
moniu, grad profesional III, 
normă întreagă (cod COR 263111) 
-post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii superi-
oare/superioare de scurtă durată; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 3 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -Proba scrisă: data de 
29.01.2018, ora 10.00, la sediul: 
Școala Gimnazială Nr.6 Vulcan; 
-Proba  pract ică :  data  de 
30.01.2018, ora 10.00, la sediul: 
Școala Gimnazială Nr.6 Vulcan; 
-Proba  in terv iu :  data  de 
31.01.2018, ora 10.00, la sediul: 
Școala Gimnazială Nr.6 Vulcan. 
Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 19.01.2018, 
la sediul: Școala Gimnazială Nr.6 
Vulcan. Date contact: secretariatul 
Școlii Gimnaziale Nr.6 Vulcan, 
telefon: 0254.570.130.

l Primăria Comunei Vedea, 
Judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie temporar 
vacant, pe perioadă determinată, 
de funcționar, în cadrul comparti-
mentului Administrarea dome-
niului public şi privat, deservire, 
gospodărire, arhivă. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Vedea, judeţul Teleorman, în data 
de 18.01.2018, ora 10:00 proba 
scrisă şi 21.01.2018 interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot  depune  în  interva lu l 
04.01.2018 – 10.01.2018. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 din HG 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
de participare: - studii medii absol-
vite cu diploma de bacalaureat. 
Toţi candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art. 3 din anexa la HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările uterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice şi bibli-
ografia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul primăriei Vedea şi la nr. de 
telefon 0247337901 / 0769220403.

l Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Municipal Medgidia 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 

vacante de manager persoană 
fizică, durată determinată, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, Ordinului MS nr. 1520/2016, 
privind aprobarea Regulamen-
tului de organizare şi desfăşurare 
a concursului pentru ocuparea 
funcţiei de manager persoană 
fizică din spitalele publice din 
reţeaua proprie a Ministerului 
Sănătăţii, şi potrivit prevederilor 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiei de manager 
persoană fizică la Spitalul Muni-
cipal Medgidia, aprobat prin 
Dispoziţia Primarului Munici-
piului Medgidia nr.1512 din data 
de 07.11.2017. Concursul va avea 
loc la sediul Spitalului Municipal 
Medgidia, str. Ion Creangă, nr.18, 
Medgidia, judeţul Constanţa, în 
perioada 05-14 februarie 2018, 
desfăşurându-se în două etape: a)
etapa de verificare a îndeplinirii 
de către candidaţi a condiţiilor 
stabilite în anunţul de concurs, 
care va avea loc în data de 5 
februarie 2018, ora 11.00 (etapă 
eliminatorie); b)proba interviu de 
susţinere publică şi evaluare a 
proiectului de management, care 
se va desfăşura la sediul Spitalului 
Municipal Medgidia, pe baza 
temelor-cadru, în data de 9 
februarie 2018, începând cu ora 
10.00 (proba unică). Dosarele de 
înscriere vor fi depuse la sediul 
administrativ al Spitalului Muni-
cipal Medgidia (secretariat) până 
la data de 25 ianuarie 2018, ora 
15.00. Persoanele fizice care se 
înscriu la concurs trebuie să înde-
plinească cumulativ următoarele 
condiţii: a)cunosc limba română, 
scris şi vorbit; b) sunt absolvenţi ai 
unei instituţii de învăţământ supe-
rior medical, economico-financiar 
sau juridic; c) sunt absolvenţi ai 
unor cursuri de perfecţionare în 
management sau management 
sanitar, agreate de Ministerul 
Sănătăţii şi stabilite prin ordin al 
ministrului Sănătăţii, ori sunt 
absolvenţi ai unui masterat sau 
doctorat în management sanitar, 
economic ori administrativ orga-
nizat într-o instituţie de învăţă-
mânt superior acreditată, potrivit 
legii; d)au cel puţin 2 ani vechime 
în posturi prevăzute cu studii 
universitare de lungă durată, 
conform legii; e)nu au fost 
condamnate pentru săvârşirea 

unei infracţiuni comise cu 
intenţie, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; f)
sunt apte din punct de vedere 
medical (fizic şi neuropsihic); g)nu 
au împlinit vârsta standard de 
pensionare, conform legii . 
Dosarul de înscriere trebuie să 
conţină în principal următoarele 
documente: a)cererea de înscriere 
la concurs în care candidatul 
menţionează funcţia pentru care 
doreşte să candideze; b)copia 
certificată pentru conformitate a 
actului de identitate, af lat în 
termen de valabilitate; c)copia 
certificată pentru conformitate a 
diplomei de licenţă sau echiva-
lente; d)copia certificată pentru 
conformitate a documentelor care 
atestă absolvirea cursurilor de 
perfecţionare în management sau 
management sanitar prevăzute la 
art.1, alin.(1), lit.c) ori a diplomei 
de masterat sau doctorat în mana-
gement sanitar, economic sau 
administrativ, organizat într-o 
instituţie de învăţământ superior 
acreditată, potrivit legii; e) curri-
culum vitae; f) adeverinţa care 
atestă vechimea în posturi cu 
studii universitare de lungă 
durată sau copie certificată pentru 
conformitate a carnetului de 
muncă; g)cazierul judiciar sau 
declaraţia candidatului prin care 
acesta îşi exprimă consimţă-
mântul pentru obţinerea extra-
sului de pe cazierul judiciar de 
către comisia de concurs conform 
Legii nr.290/2004, privind cazierul 
judiciar, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; h)
adeverinţa din care rezultă că este 
apt medical, fizic şi neuropsihic; i) 
declaraţia pe propria răspundere 
privind necolaborarea cu Securi-
tatea înainte de anul 1989; j) copie 
certificată pentru conformitate a 
actelor (certificat de căsătorie etc.) 
prin care candidatul şi-a schimbat 
numele, după caz; k)proiectul de 
management realizat de candidat; 
l)declaraţie pe propria răspundere 
a candidatului că proiectul de 
management este conceput şi 
realizat integral de către candidat; 
m)declaraţie pe propria răspun-
dere că în ultimii 3 ani nu a fost 
constatată de către instituţia 
competentă existenţa conflictului 
de interese ori starea de incompa-
tibilitate cu privire la candidat; n) 
declaraţie pe propria răspundere 
privind conformitatea cu origi-
nalul a copiilor de pe documentele 
depuse la dosarul de înscriere; o)
chitanţă de plată a taxei de 
concurs de 300Lei. În perioada 
15-16 ianuarie 2018, candidaţii 
vor putea efectua o vizită în 
cadrul Spitalului Municipal 
Medgidia, sub îndrumarea direc-
torului medical. Orice persoană 
care îşi manifestă intenţia de a 
participa la susţinerea publică a 
proiectului de management şi 
mass-media va transmite solici-
tarea de participare cu precizarea 

numelui şi prenumelui pe adresa 
de e-mail a spitalului: office@
spitalmedgidia.ro, în perioada 
29-31 ianuarie 2018. Pe pagina 
web a Spitalului Municipal 
Medgidia, respectiv: www.spital-
medgidia.ro, se af lă afişate: 
-Anunţul de participare; -Biblio-
grafia de concurs. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Municipal Medgidia, 
str.Ion Creangă, nr.18, Medgidia, 
judeţul  Constanţa,  b iroul 
RUNOS, telefon: 0241.810.690, 
între orele 07.30-15.30.

l Spitalul de Pediatrie Piteşti, 
judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale 
vacante, nominalizate astfel: -un 
post asistent/ă medical/ă debu-
tant/ă specialitatea „generalist”, 
în Compartiment Oftalmologie, 
studii postliceale, fără vechime, 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată; -un post asistent/ă medi-
cal/ă specialitatea „generalist”, în 
secţia Pediatrie I, studii postli-
ceale, vechime minim 6 luni în 
specialitate, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -două posturi 
asistent/ă medical/ă principal/ă 
specialitatea „generalist”, în 
secţia Pediatrie, studii postliceale, 
vechime minim 5 ani în speciali-
tate, vacant pe perioadă nedeter-
minată; -un post kinetoterapeut, 
în Laborator Recuperare, Medi-
cină Fizică şi Balneologie, studii 
superioare, vechime minim 6 luni 
în specialitate, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -trei posturi infir-
mier/ă în Compartiment Oftal-
mologie, studii şcoală generală, 
vechime minim 6 luni în activi-
tate, vacant pe perioadă nedeter-
minată; -un post bucătar IV, în 
Bloc Alimentar, studii şcoală 
generală, fără vechime, vacant pe 
perioadă nedeterminată; -un post 
magaziner I, în Compartiment 
Transport-Depozitare, studii 
şcoală generală, vechime 6 luni în 
activitate, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -un post spălăto-
reasă, în Spălătorie, Croitorie, 
studii şcoală generală, fără 
vechime, vacant pe perioadă 
nedeterminată. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii din 
Piteşti, str. Dacia, nr.1, judeţul 
Argeş, sau la o altă locaţie ce va fi 
anunţată ulterior, în data de 
29.01.2018 -proba scrisă, ora 
10.00, iar interviul se va susţine în 
data de 01.02.2018, ora 10.00, 
pentru toţi candidaţii promovaţi 
la proba scrisă, inclusiv după 
soluţionarea contestaţiilor. 
Data-limită până la care se pot 
depune dosarele candidaţilor- 
18.01.2018, ora 14.00 -la serviciul 
Runos-Juridic-Contencios. Date 
de contact secretar comisie de 
concurs- telefon: 0248.220.800, 
interior: 135. Temeiul legal HG 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Spitalul de Pediatrie Piteşti, 
judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante, 
nominalizate astfel: -un post bran-
cardier în secţia ATI, studii şcoală 
generală, fără vechime, vacant pe 
perioadă nedeterminată; -nouă 
posturi îngrijitoare, în secţiile de 
Pediatrie şi Chirurgie şi Ortopedie 
Infantilă, studii şcoală generală, 
fără vechime, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -un post îngriji-
toare, în Laborator Recuperare, 
Medicină Fizică şi Balneologie, 
studii şcoală generală, fără 
vechime, vacant pe perioadă nede-
terminată; -un post gipsar, în 
Cabinet Chirurgie şi Ortopedie, 
studii şcoală generală, vechime 6 
luni în sectorul sanitar la sala de 
gipsare, vacant pe perioadă nede-
terminată. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii din Piteşti, 
str.Dacia, nr.1, judeţul Argeş, sau 
la o altă locaţie ce va fi anunţată 
ulterior, în data de 30.01.2018- 
proba scrisă, ora 10.00, iar inter-
viul se va susţine în data de 
02.02.2018, ora 10.00, pentru toţi 
candidaţii promovaţi la proba 
scrisă, inclusiv după soluţionarea 
contestaţiilor. Data-limită până la 
care se pot depune dosarele candi-
daţilor: 18.01.2018, ora 14.00 -la 
serviciul Runos-Juridic-Conten-
cios. Date de contact secretar 
comisie de concurs- telefon: 
0248.220.800, interior: 135. 
Temeiul legal HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare.

l Anunţ. Consiliul Local al 
Comunei Gura Râului  în calitate 
de Autoritate  Tutelară a Regiei 
Publice Locale Ocolul Silvic Gura 
Râului RA prin Comisia de 
selecţie a candidaţilor în consiliul 
de administraţie al regiei auto-
nome, anunţă demararea proce-
durii de recrutare şi selecţie în 
vederea desemnării unui nr. de 2 
membri în Consiliul de Adminis-
traţie al Regiei Publice Locale 
Ocolul Silvic Gura Râului  R.A. în 
conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr.109/2011. Candidaturile 
şi documentele solicitate prin 
prezentul anunţ se depun până la 
data 05.02.2018, ora 14.00, la 
registratura Primăriei  Comunei 
Gura Râului .  În  data  de 
06.02.2018, orele 10:00-12:00, se va 
realiza selecţia dosarelor de candi-
datură , iar candidatii selectaţi vor 
susţine interviul în data de 
14.02.2018, ora 10.00. Alte infor-
maţii suplimentare referitoare la 
condiţii de participare, criterii de 
evaluare, bibliografie şi documente 
necesare pentru depunerea candi-
daturii se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Gura Râului  
din localitatea Gura Râului, str.
Principală, nr.566, program 
luni-vineri între orele 8.00-16.00, 
sau la nr.de telefon 0269/572001. 
Primar, Călin Gheorghe
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CITAȚII
l Drăghici Vasile Iulian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Moviliţa, judeţul Ialomiţa, este 
citat la Judecătoria Roşiorii de 
Vede pentru divorţ, la termenul 
din 17 ianuarie 2018, ora 8.30.

l Se ci tează moştenitori i 
defuncț i lor :  Dudaş Pavel , 
decedat la data de 8 septembrie 
1984, cu ultimul domiciliu în 
com. Macea, nr. 970, jud.Arad, şi 
Dudaş Maria, decedată la data 
de 15 august 1998, cu ultimul 
domiciliu în com. Macea, nr. 970, 
jud.Arad,  pentru  data  de 
08.02.2018, ora 16.00, la Biroul 
Individual Notarial Fărcuțiu, 
din loc. Vladimirescu, str. Iulia, 
nr. 2, jud. Arad, în vederea 
dezbaterii succesiunilor.

l Jelea Livia, din mun.Galaţi, 
str. Republicii, nr.42, şi Popescu 
Eugenia, din mun. Galaţi, str. 
Saturn, bl.B, sunt chemate la 
Judecătoria Gurahonţ, pentru 
data de 11.01.2018, ora 09.00, în 
calitate de pârâţi în dosar nr. 
892/238/2017, având ca obiect 
succesiune, în proces cu Bun 
Rodica Eva şi Bun Areta Ilie, 
din Chisindia, nr. 170, jud. Arad.

l Citatie: Numita Sturdza 
Elena, CNP 2360128400736, cu 
ultimul domiciliu (cunoscut) in 
Municipiul Bucuresti, Sector 4, 
B.dul Tineretului nr. 25, bl. 27, 
et. 6, ap. 42, este citata pentru 
data de 29 ianuarie 2018, ora 
09:30, la Judecatoria Bicaz, cu 
sediul in orasul Bicaz, judetul 
Neamt, Str. Republicii nr. 21, in 
calitate de parata, in dosarul 
civil nr. 1268/188/2016, avand ca 
obiect “fond funciar/nulitate 
absoluta partial titlu de proprie-
tate” in proces cu reclamantii 
Primarul Orasului Bicaz si 
Comisia locala Bicaz pentru 
stabilirea dreptului de proprie-
tate privata asupra terenurilor. 

l Domnul Sdrelea Ion cu domi-
ciliul in Ploiesti, str. Rafov, nr. 
119, judetul Prahova, este chemat 
la Judecatoria Ploiesti, cu sediul 
in Ploiesti, str. Valeni, nr. 44 , in 
data de 10.01.2018, in dosarul nr. 
15880/281/2017, ora 8,30 in cali-
tate de pârat in proces cu Servi-
ciul Public Finante Locale in 
calitate de petent.

l Domnul Vasile Viorel cu 
domici l iul  in Ploiest i ,  str. 
Izvoare, nr. 68, judetul Prahova, 
este chemat la Judecatoria 
Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. 
Valeni ,  nr.  44,  in data de 
10.01.2018,  in dosarul  nr. 
15090/281/2017, ora 8:30 in cali-
tate de pârat in proces cu Servi-
ciul Public Finante Locale in 
calitate de petent.

ADUNĂRI GENERALE
 

l Convocare. În conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 adminis-
tratorul Aviatia Utilitara Bucuresti 
S.A. convoacă:  Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 06.02.2018 orele 
10.00 la sediul societăţii din Bucu-
reşti soseaua Bucureşti – Ploieşti 
km.8 sector 1 pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţiona-
rilor la sfârsitul zilei de 09.01.2018 
(data de referinţă –doar persoa-
nele care au calitatea de acţionar 
la data de referinţă pot participa şi 
vota în cadrul AGA). Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor pentru data de 06.02.2018 
orele 11.00 la sediul societăţii din 
Bucureşti şoseaua Bucureşti –
Ploieşti km. 8 sector 1 pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la sfârsitul zilei de 
19.01.2018 (data de referinţă –
doar persoanele care au calitatea 
de acţionar la data de referinţă pot 
participa şi vota în cadrul AGA).  
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor: 1. 
Numirea auditorului financiar 
CASA DE AUDIT CORVINIA 
S.R.L. pe o perioadă de 3 ani. 2. 
Aprobarea datei de 23.02.2018 ca 
fiind data de înregistrare (data 
care serveşte la identificarea acţio-
narilor asupra cărora se răsfrâng 
hotărârile AGA conform art. 86 
al.1 din Legea nr. 24/2017) şi apro-
barea ex –date la data de 
22.02.2018 (data anterioară datei 
de înregistrare, cu un ciclu de 
decontare minus o zi lucrătoare de 
la care instrumentele financiare 
obiect al HAGA se tranzacţio-
nează fără drepturile care derivă 
din respectiva hotărâre conform 
art.129 indice 2 al. 1 din Regula-
mentul 1/2006). Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor: 1. Deschiderea unui 
punct de lucru situat în şoseaua 
Bucureşti –Ploieşti, nr.107, 

Complex Băneasa, Cladire 
Depozit C5, sector 1, Bucureşti. 2. 
Mărirea obiectului de activitate al 
societăţii cu urmatoarele activitati 
COD CAEN: 1812 -Alte activităţi 
de tipărire n.c.a., 3299 - Fabricarea 
altor produse manufacturiere 
n.c.a., 4779 Comerţ cu amănuntul 
al bunurilor de  ocazie vândute 
prin magazine, 9003 Activităţi de 
creaţie artistică, 9311 -Activităţi 
ale bazelor sportive, 9312 -Activi-
tăţi ale cluburilor sportive, 9313 
-Activităţi ale centrelor de fitness, 
9319 - Alte activităţi sportive. 3. 
Aprobarea datei de 23.02.2018 ca 
fiind data de înregistrare (data 
care serveşte la identificarea acţio-
narilor asupra cărora se răsfrâng 
hotărârile AGA conform art.86 
al.1 din Legea nr. 24/2017) şi apro-
barea ex –date la data de 
22.02.2018 (data anterioară datei 
de înregistrare, cu un ciclu de 
decontare minus o zi lucrătoare de 
la care instrumentele financiare 
obiect al HAGA se tranzacţio-
nează fără drepturile care derivă 
din respectiva hotărâre conform 
art.129 indice 2 al.1 din Regula-
mentul 1/2006). În cazul în care la 
prima convocare nu se întruneşte 
prezenţa corespunzatoare, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se convoacă pentru 
pentru data de 07.02.2018 ora 
10.00 la aceeaşi adresă, iar 
Adunarea Generală Extraordinară 

a Acţionarilor se convoacă pentru 
pentru data de 07.02.2018 ora 
11.00 la aceeaşi adresă.  Docu-
mente aferente AGA: Convoca-
torul, materialele supuse dezbaterii 
precum şi proiectul hotărârii AGA 
vor putea fi consultate începând cu 
data de 5.01.2018 la sediul socie-
tăţii. Propuneri ale acţionarilor cu 
privire la AGA:  Unul sau mai 
multi acţionari care deţin indivi-
dual sau împreuna cel puţin 5% 
din capitalul social au dreptul de a 
introduce noi puncte pe ordinea de 
zi, însotite de o justificare, şi de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele propuse a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale (propuneri care vor fi 
formulate în scris şi transmise la 
sediul societăţii până la data de 
15.01.2018 ora 16:00); Ordinea de 
zi revizuită, va fi publicată până la 
data de 17.01.2018, în conformi-
tate cu prevederile legale în 
vigoare. Propunerile acţionarilor şi 
documentele ce atestă îndeplinirea 
condiţiilor pentru exercitarea 
acestor drepturi vor fi transmise: 
prin document olograf în original, 

prin poşta sau servicii de curierat 
la Aviatia  Utilitara  Bucureşti 
S.A.,  Bucureşti, şoseaua Bucureşti 
–Ploieşti, km.8, sector 1. prin 
document semnat cu semnătură 
electronică extinsă conform Legii 
nr 455/2001 privind semnatura 
electronica –prin e-mail la adresa 
aviatiautilitara@yahoo.com.  
Întrebări referitoare la AGA: Acţi-
onarii societăţii pot adresa între-
bări în scris privind punctele de pe 
ordinea de zi pana cel tarziu in 
data de 15.01.2018. Participarea la 
AGA: Data de referinţă este 
19.01.2018. Numai acţionarii 
înscrişi la aceasta dată în Registrul 
Acţionarilor ţinut de Depozitarul 
Central vor putea participa şi vota 
în cadrul adunării generale. Acţio-
narii pot participa la adunările 
generale direct sau pot fi reprezen-
taţi de către alte persoane în condi-
ţiile legii sau pot vota prin 
corespondenţă. 1. Documentele 
necesare pentru participarea la 
AGA a acţionarilor persoane fizice 
sunt: dacă acţionarul se prezintă 
personal – actul de identitate; dacă 
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acţionarul este reprezentat de alta 
persoană procura speciala şi actul 
de identitate al reprezentantului; 
acţionarul poate acorda o împuter-
nicire valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăşi 3 ani permiţând 
reprezentantului său a vota în 
toate aspectele aflate în dezbatere, 
inclusiv în ceea ce priveşte acte de 
dispoziţie, cu condiţia, ca împuter-
nicirea să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui 
intermediar definit conform art. 2 
alin.(1) pct. 14 din Legea 297/2004, 
sau unui avocat. 2. Documentele 
necesare pentru participarea la 
AGA a acţionarilor persoane juri-
dice sunt: - reprezentantul legal – 
pe baza unui certificat constatator 
eliberat de Registrul Comerţului 
sau persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare. Înce-
pând cu data de 05.01.2018, 
formularele de procuri speciale, 
respectiv cele pentru exercitarea 
dreptului de vot prin corespon-
denţă se pot obţine de la sediul 
Aviaţia Utilitară Bucureşti SA. 
Sub sancţiunea pierderii dreptului 
de vot, împuternicirile, înainte de 
prima lor utilizare se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de 
adunarea generală sau în termenul 
prevăzut de actul constitutiv al 
societăţii, în copie legalizată, fiind 
reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal al adunării generale. 
Procurile speciale, vor trebui sa 
cuprindă informaţiile prevăzute în 
formularul de procură speciala 
pus la dispoziţie de Aviatia Utili-
tara Bucureşti SA, cu precizarea 
votului pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi. Acţionarii înregis-
traţi la data de referinţă, au posibi-
l i t a t e a  d e  a  v o t a  p r i n 
corespondenţă,  înainte de 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
prin utilizarea formularului de vot 
pus la dispoziţia lor. Formularul de 
vot prin corespondenţă cu legali-
zare de semnătură de către un 
notar public şi însoţit de copia 
actului de identitate (actionarii 
persoane fizice) sau a certificatului 
de înregistrare al acţionarului 
(acţionarii persoane juridice) vor fi 
transmise în original la sediul 
societăţii până cel târziu la data de 
05.02.2018, ora 16:00.). Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul societăţii sau la telefon 
021.230.2258,  între orele 09.00–
15.00. Aviatia Utilitara Bucureşti 
S.A. Aministrator Unic, Costas 
Bogdan.

LICITAȚII  
l Subscrisa VIA Insolv SPRL 
lichidator judiciar al Foraj Bucu-
resti SA scoate la vânzare prin 
licitaţie publică echipamente biro-
tica pornind de la pretul de 13.000 
lei fara TVA, reprezentand 
valoarea de evaluare redusa cu 
65% si instalatie de foraj Ingersoll 
Rand T3W, B 29 THG, pornind de 
la pretul de 38.700 lei fara TVA, 

reprezentand valoarea de evaluare 
redusa cu 55%. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietele de 
prezentare de la lichidatorul judi-
ciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în data de 10.01.2018, 
ora 16/00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor 
fi reluate la 17.01.2018, 25.01.2018, 
31.01.2018 respectiv 07.02.2018 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Subscrisa VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică urmatoarele  bunuri apar-
tinand Foraj Bucuresti SA:  I. 
Proprietati imobiliare, vanzare 
individuala, pornind de la pretul 
reprezentand valoarea de evaluare 
redusa cu 35%: - teren intravilan 
in suprafata de 19.523 mp, situat 
in Floresti, judet Prahova, pret 
223.290 lei fara TVA; - teren in 
suprafata de 1.030 mp si sonda 
nr.2662, situate in Otopeni, judet 
Ilfov, pret 307.946 lei fara TVA; - 
teren in suprafata de 947 mp, 
sonda nr.2663, situate in Otopeni, 
jud. Ilfov, pret 366.734 lei fara 
TVA; - teren in suprafata de 1.555 
mp si sonda nr.1582, situate in 
Jimbolia, judet Timis, pret 22.630 
lei fara TVA; - teren in suprafata 
de 1.500 mp si sonda nr.4630, 
situate in Jimbolia, judet Timis, 
pret 22.070 lei fara TVA; - teren 
extravilan (pasuni) in suprafata de 
30.200 mp, situat in com. Porum-
bacu de Jos, sat Colun, judet Sibiu, 
pret 62.643 lei fara TVA. II. Teren 
intravilan in suprafata de 433,11 
mp si constructii (baraca, distribu-
itor gaze, remiza PSI), situate in 
Bucuresti, str. Dej, nr.2-4, sector 1, 
pornind de la pretul de 288.920 lei 
fara TVA, reprezentand valoarea 
de evaluare redusa cu 40%. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietele de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
10.01.2018, ora 15:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
l icitatiile vor fi reluate la 
17.01.2018, 25.01.2018, 31.01.2018 
respectiv 07.02.2018 la aceeaşi oră, 
în acelaşi loc.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Ploscuțeni, sat Ploscu-
țeni, Ploscuțeni, judeţul Vrancea, 
t e l e f o n  0 2 3 7 2 7 2 4 0 0 ,  f a x 
0237272400, email primaria.plos-
cuteni@yahoo.com. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identi-

ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafaţa de 
220.007 mp, teren neproductiv, 
aparţinând domeniului public al 
comunei Ploscuţeni, judeţul 
Vrancea, situat în extravilanul 
satului Ploscuţeni, nr.cadastral 
50586, Tarlaua 110, Parcela 435, în 
vederea amenajării unor iazuri 
piscicole. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Orice 
persoana are dreptul de a solicita 
clarificări privind documentaţia de 
atribuire, concedentul are obligaţia 
de a răspunde, în mod clar, 
complet şi fără ambiguităţi, la 
orice clarificare solicitată, conform 
caietului de sarcini, într-o perioadă 
care nu trebuie să depăşească 4 
zile lucrătoare de la primirea unei 
astfel de solicitări. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: - Documentaţia se obţine 
la sediul concesionarului. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: compartimentul 
urbanism, la sediul Primăriei 
Ploscuţeni, comuna Ploscuţeni, 
judeţul Vrancea. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: contra sumei de 100 lei 
care se va achita la casieria 
unităţii. 3.4. Data limită pentru 
so l i c i ta rea  c la r i f i căr i l o r : 
26.01.2018, ora 10. 4. Informaţii 
privind ofertele: Sediul Primăriei 
Ploscuţeni, comuna Ploscuţeni, 
judeţul Vrancea. 4.1. Data limită 
de  depunere  a  ofer te lor : 
29.01.2018, ora 10. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Sediul 
Primăriei Ploscuţeni, comuna 
Ploscuţeni, judeţul Vrancea. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 29.01.2018, 
ora 12. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria 
Adjud, sediul în municipiul Adjud, 
judeţul Vrancea, str. Copăceşti, nr. 
2-4, cod poştal 625100, tel 
0237642000, fax 0372001679 sau 
0237641337. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
04.01.2018. 

l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, scoate la vanzare 
prin licitatie, urmatoarele bunuri 
mobile:  autoturism Daewoo Cielo 
TF19Y, an fabricatie 1999, nr. 

inmatriculare PH-15-TCO- 640 
euro; autoturism Mercedes 300 
SE, an fabricatie 1992, nr. inmatri-
culare PH-20-TCO - 5.040 euro; 
autoturism Nubira, an fabricatie 
2 0 0 3 ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-35-TCO - 800 euro; autoutili-
tara Iveco Daily 65C15, an fabri-
catie 2008, nr. inmatriculare 
PH-36-TCO – 4.720 euro; autouti-
litara Iveco Daily 65C15, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-33-TCO - 3.200 euro; auto-
tractor Volvo FM12-420, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-31-TCO – 9.975 euro; semire-
morca Schmitz SKI24, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-32-TCO - 6.075 euro. Pretul 
bunurilor nu includ TVA. Licita-
tiile se vor organiza in data de 
08.01.2018 ora 13:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 10.01.2018, 
12.01.2018, 15.01.2018, 17.01.2018, 
19.01.2018, 22.01.2018, 24.01.2018, 
26.01.2018, 29.01.2018, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0787.344.547/0761.13
2.931/0244.597.808, email office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, scoate la vanzare prin 
licitatie, urmatoarele utilaje:  
Autocamion Roman - PH-18-EPT- 
1987 = 4.250 lei; Remorca Peridac 
- PH-80-EZC- 1996 = 1.000 lei; 
Automacara - PH-03-FHR- 1996 
= 8.000 lei; Autoutilitara Camion 
- PH-19-EPT – 2006 = 3.000 lei; 
Tractor - PH-03-UGP- 199 = 3.000 
lei; Autoturism Cielo - PH-56-EPC 
– 2006 = 450 lei; Automacara 
ADK 12.5 T - PH-17-EPP – 1998 
= 9.000 lei; Autoutilitara Camion 
LEA - PH-33-EPP- 2007 = 4.000 
l e i ;  D A C I A  P I C K - U P  - 
PH-50-EPC - 2007 = 450 lei; 
Remorca Compa - PH-82-EPM- 
1998 = 400 lei. Preturile nu includ 
TVA. Licitatiile se vor organiza la 
sediul administratorului judiciar 
in data de 08.01.2018 ora 11:00, iar 
in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
10.01.2018, 12.01.2018, 
15.01.2018, 17.01.2018, 
19.01.2018, 22.01.2018, 
24.01.2018, 26.01.2018, 
29.01.2018, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun 
in original la sediul adminis-
tratorului judiciar insotite de 
toate documentele prevazute 
in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de 

vanzare se pot obtine de la admi-
nistratorului judiciar, la adresa 
mai sus mentionata, la numerele 
d e  t e l e f o n  0 7 2 3 3 5 7 8 5 8 / 
0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI  
l Subsemnatul Chitu Ion, domici-
liat in Campu Lung, Judetul 
Arges, Str Drumul Morii nr. 14, 
declar pierdut card atestat trans-
port marfa. Il declar nul.

l Vlădan Marin Ionuţ – Videle, 
judeţul Teleorman, pierdut card 
ADR nr. 043682 şi certificat profe-
sional transport marfă nr. 
0277697000. Le declar nule.

l Pierdut cartelă tahograf nr. 000 
000 0007WY6000, valabilă 
02.04.2016 -01.04.2021, eliberată 
de ARR Maramureş pe numele 
Draghiş Trăian. Se declara nulă.

l Declar pierdut certificat consta-
tator emis de ONRCORC  de pe 
langă tribunalul Ilfov, pe numele 
Ion D.  Anghel ,  PFA CUI 
3 1 8 2 5 4 7 4 / 1 3 . 0 6 . 2 0 1 3  ş i 
F23/494/2013 din13.06.2013.

l Declar pierdut certificat de 
naştere seria NF 896259 pe 
numele Mircescu Raluca cu nr. 
355 din 10 februarie 1975,eliberat 
de Consiliul Local Sector 1, la data 
de 15. 06. 2009.

l P. F. A Rosieanu George CUI 
19747792 declar pierdute urma-
toarele documente: Adresă DGFP 
(nr. ordine); Declaraţie instalare 
Ap. taxi; Carte intervenţie pt. 
a p a r a t  t a x i  s e r i a  A N E F 
09313,Auto B. 15. ERG. Le declar 
nule. 

l La Seratta Events SRL, cu 
sediul în oraş Otopeni, str. Ferme 
M, nr.11, biroul nr. 1, jud. Ilfov,
Cu J23/3821/2017, CUI 37977854, 
pierdut certificate constatatoare 
pentru sediu social şi terţi cu nr. 
89893/11.07.2017. Le declar nule.

DECESE



IV UTILE

În vestul, centrul și nordul țării, 
cerul va fi mai mult acoperit și 
vor cădea precipitații, în 
general slabe, 
predominant sub 
formă de ploaie, 
mixte în zonele 
deluroase și de 
munte, iar la altitudini 
mari va ninge. Pe spații 
mici, vor fi posibile depuneri 
de polei. În restul 
teritoriului, înnorările vor fi 
temporare, dar numai izolat și 
trecător vor fi ploi slabe sau burniță. 
Vântul va sufla slab și moderat, cu 
unele intensificări pe creste.

Precipitații în toată țara

Azi
-4/80C

Vineri
-3/70C

Sâmbătă
-4/100C

Vremea va fi închisă și, mai ales în 
cursul zilei, vor fi precipitații slabe, 
local în sud și în centru, pe arii 
restrânse în nord și doar izolat în 
rest.

Cerul va fi variabil cu înnorări trecă-
toare, iar ploile se vor semnala doar 
cu totul izolat, în a doua parte a 
nopții, cu precãdere în nord-est, unde 
vor putea favoriza depuneri de polei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări 
în nordul și în centrul țării. Vor fi 
precipitații, slabe cantitativ, predo-
minant sub formă de lapoviță și 
ninsoare.

METEO  Soarele răsare: 07:51
 Soarele apune: 16:48

Presiunea 
atmosferică: 

735 mmHg

Viteza și direcția 
vântului: 15 km/h

În Capitală, la prânz

➚

RECOMANDAREA  ZILEI
Șofranul a fost folosit încă din 

antichitate în tratamentul multor 
boli, iar oamenii de ştiinţă au 
demonstrat efectul lui terape-
utic. Mirodenia de lux conţine 
fier, uleiuri volatile, proteine, 
sodiu, potasiu, vitaminele B1 şi 
B2, fitohormoni. Studii recente au 
arătat că şofranul are proprietăţi 
antioxidante şi anticancerigene. 
Curcumina, substanţa activă 
din şofran, are capacitatea de a 
distruge celulele canceroase. De 
asemenea, şofranul este un anti-
depresiv şi antipsihotic eficient şi 
este folosit cu succes în tratarea 
isteriei. În medicina indiană, un 
amestec de şofran şi unt topit este 
folosit în tratarea diabetului.

Știați că... ?

Un strănut are o viteză de 
peste 965 km/h.
Strănutul este modul prin care 
corpul reacţionează pentru a 
elimina iritaţiile sau toxinele 
din traiectul nazal. Oamenii 
strănută atunci când sunt 
răciţi pentru a ajuta la cură-
ţarea nasului. Mai stranutăm 
şi dacă suntem alergici la 
anumiţi factori. Este imposibil 
să strănuţi cu ochii deschişi.

INGREDIENTE:
● 500 g piept de pui ● 250 g orez lung prefiert ● 15 g ghimbir 
● 4 linguri Curry ● 800 ml supă de pui  ● 75 ml vin roşu ● unt ● 

150 g ardei gras roşu ● 1 buc varză China ● 4 buc tăiței cuiburi  
● 1 cățel usturoi ● 1 ceapă galbenă ● sare  ● piper negru 
PREPARARE:

Pentru orezul cu ghimbir fierbeți în apă cu sare 100 g orez 
cu bob lung prefiert cu 1 bucată de ghimbir decojit (cca. 15 g), 
urmând instrucțiunile de pe ambalaj. Se curăță varza chinezească, 
se taie cotorul alb şi frunzele fâşii late. Se curăță ardeiul gras, se 
scot semințele şi se taie fâşii. Se curăță ceapa şi usturoiul şi se 
mărunțesc. Puiul se taie în bucăți potrivite şi se prăjesc în unt. 
Se condimentează cu sare, piper. În grăsimea rămasă se prăjesc 
legumele cca. 3 minute. Se sting cu vin şi supă, se condimentează 
cu 2 linguri sos Curry şi se lasă să dea în clocot. Se adaugă puiul şi 
se mai lasă pe foc cca. 10 minute, sub capac, să se pătrundă bine.

REȚETA ZILEI

CAPRICORN  21.12 - 19.01
Eşti cam prost-dispus şi nehotărât. 

Nu trebuie să te impacientezi, în definitiv, o zi 
de odihnă este binevenită, chiar şi pentru un 
om cu optimismul tău.

VĂRSĂTOR 20.01 - 18.02
Eşti neatent şi rişti să faci o greşeală 

care te-ar putea costa. Din fericire, unul dintre 
prieteni este de partea ta şi îţi dă o mână de 
ajutor.  Apare un câştig financiar nesperat

PEȘTI 19.02 - 20.03
O persoană din anturajul apropiat 

îţi va face o propunere interesantă, dar nu 
este cazul să te grăbeşti cu răspunsul.  Ai 
răbdare.

BERBEC 21.03 - 20.04
Primeşti o propunere interesantă, 

care nu te tentează, dar ar fi bine să o 
accepţi, căci ai putea cunoaşte o persoană 
importantă.

TAUR 21.04 - 20.05
Vei face o investiţie ce vă va entuzi-

asma întreaga familie. O veste bună de la 
părinţi sau în legătură cu părinţii te va face să 
uiţi de toate relele. 

GEMENI 21.05 - 21.06
Capacitatea  de a lua decizii este 

perfectă. Din punct de vedere senti-
mental, vei avea o mică surpriză, probabil 
plăcută.

RAC 22.06 - 22.07
Azi eşti cam pesimist şi greu de 

abordat. Ritmul în care trebuie să munceşti 
acum îţi dă toate planurile peste cap. Încearcă 
o ieşire în oraş după orele de program.  

LEU 23.07 - 22.08
Nu este momentul să te lansezi în 

noi proiecte. Mai bine te-ai ocupa de lucru-
rile rămase neterminate mai demult. Un 
prieten îţi va da o veste interesantă.

FECIOARĂ 23.08 - 22.09
Ar fi bine să nu insişti să îţi impui 

punctele de vedere. Unul dintre proiectele 
tale mai vechi ar putea să-ţi reuşească, dar îţi 
trebuie răbdare si înţelepciune.

BALANȚĂ 23.09 - 22.10
Succesul pe care ţi-l doreşti este 

condiţionat de răbdare şi perseverenţă. Ar fi 
bine să laşi lucrurile deocamdată aşa cum sunt 
şi să nu forțezi prea mult nota.

SCORPION   23.10 - 21.11
Ai tendinţa să te implici în prea multe 

activităţi şi nu mai reuşeşti să le finalizezi. Unele 
dintre problemele cu care te confrunţi ţi se par 
greu de depăşit, ceea ce te face mai pesimist. 

SĂGETĂTOR  22.11 - 20.12
Nişte planuri de viitor se contu-

rează şi ele sunt de bun augur şi vor fi apre-
ciate de cei din jurul tău. Îţi trebuie un pic de 
diplomaţie totuşi în abordarea lucrurilor.

HorOscopHorOscop

Pui cu varză chinezească 
și orez cu ghimbir


