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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la 
Penitenciarul Tulcea, caut loc de 
muncă pe raza jud.Tulcea și 
împrejurimi, având calificare și 
experiență în următoarele 
domenii: alimentație publică și 
turism, construcții, pază, constul-
tanță IT. Disponibilitate pe timpul 
nopții. Relații 0738.344.949, oferte 
pe mail: oantadoru2000@gmail.
com sau la Penitenciarul Tulcea. 

OFERTE SERVICIU

l Şcoala Nr. 1 Copăceni –Ilfov 
organizează în data de 05.04.2018 
concurs recrutare pentru un 
Administrator Financiar Patri-
moniu. Detalii la 021/3698828.

l S.C. Tehnic Trust S.A. din 
Tarnaveni, jud. Mures, firma cu 
experienta in domeniul constructi-
ilor, angajeaza urgent 4 lăcătuși 
mecanici, 2 zidari, fierar betonist, 
dulgher si 7 muncitori necalificați . 
Detalii la tel.0751140063

l Angajăm personal ture de 
noapte și zi pentru îngrijire bătrâni 
în azile Anglia. Cerinţe: limba 
engleză, adaptabilitate, spirit de 
echipă și atitudine pozitivă. Expe-
rienţa în domeniu poate fi un 
avantaj. Oferim salarii atractive, 
cursuri în cadrul companiei, 
concedii plătite. Vă facilităm 
închirierea locuinţei în apropierea 
locului de muncă, plata chiriei 
fiind responsabilitatea dvs. 
Așteptăm CV la e-mail aurelian@
medicihealthcare.co.uk sau aure-
lian_ghexghe@icloud.com. Aure-
lian tel.00447492318158

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, 
str.Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, 
judeţul Sibiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -consilier juridic, 
1 post, conform Hotărârii de 
Guvern numărul 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
05.04.2018, ora 09.00; -Interviul în 
data de 11.04.2018, ora 09.00. 

Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -absolvent cu 
studii superioare cu diplomă de 
licenţă în domeniul știinţelor juri-
dice; -minim 3 ani și 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor; 
-cunoștinţe de operare calculator: 
Microsoft-Office ,  Internet 
Explorer. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Clinic de 
Pediatrie Sibiu, Biroul personal. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, persoane de contact: Cujba 
Radu și Gabor Constanta, telefon: 
0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant pe 
perioadă nedeterminată de timp, 
repartizat de la bugetul din veni-
turi proprii-activitate curentă, 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale de execuție din cadrul 
Oficiului de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Ilfov, după cum 
urmează: -1 post de asistent regis-
trator principal gr.I din cadrul 
Serviciului Publicitate Imobiliară 
-Biroul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Buftea. Cerinţele speci-
fice pentru ocuparea postului: 
-studii de specialitate: studii supe-
rioare cu licență sau  absolvite cu 
diplomă: profilul știinţe juridice, 
specializarea drept; -vechime în 
specialitatea studiilor: între 3 ani și 
6 luni și 6 ani și 6 luni; -abilităţi 
comunicare; -disponibilitatea de a 
se perfecționa; -cunoștinţe operare 
calculator. Data-limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
29.03.2018, inclusiv, ora 16.30, la 
sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Ilfov. 
Concursul se va desfășura la 
sediul OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, 
nr.34, sector 1; -Proba scrisă: în 
data de 19.04.2018, ora 10.00; 
-Interviul: în data de 23.04.2018, 
de la ora 10.00. Date de contact: 
telefon 021.224.60.85, interior:126; 
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: 
art.7, alin.(4) din HG nr. 286/2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare.

l Academia de Studii Economice 
din București organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, de 
execuţie și de  conducere pe peri-
oadă nedeterminată: Direcţia de 
Achiziţii Publice /Serviciul Achi-
ziţii Publice/ Biroul achiziții și 
monitorizare. Şef birou: 1 post 
studii universitare de licență absol-

vite cu diplomă de licență, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diploma 
de licență sau echivalentă. Centrul 
de Perfecţionare /Complex 
Predeal ”Ion Gh.Roșca”. Îngri-
jitor: 1 post nivel studii: generale. 
Portar: 1 post nivel studii: gene-
rale; certificat de pază. Direcţia 
Administrativă / Serviciul Admi-
nistrativ- Centrul teritorial Deva. 
Îngrijitor: 1 post studii: generale. 
Direcţia Administrativă / Serviciul 
Administrativ. Inginer: 1 post 
studii tehnice superioare, dome-
niul studiilor: inginer mecanic /
constructor /proiectant/electrome-
can ic .  Munc i tor  ca l i f i ca t 
(parchetar – linolist): 1post studii 
medii /profesionale / certificat 
calificare. Muncitor calificat (tini-
chigiu): 1 post studii medii /profe-
sionale /certificat calificare. 
Muncitor calificat (tapițer): 1post 
studii medii/ certificat calificare. 
Muncitor calificat (strungar): 
1post studii medii /profesionale/ 
certificat calificare. Muncitor cali-
ficat (instalator cu atribuții de 
operator verificare instalații de 
protecție împotriva incendiilor): 1 
post studii medii. Îngrijitor: 2 
posturi  studii generale. Direcţia 

Resurse Umane. Consilier juridic: 
1 post studii superioare. Direcţia 
Juridică și Contencios Adminis-
trativ. Consilier juridic/ Biroul 
Avizare Documente Interne: 1post 
studii superioare. Consilier Juridic 
/Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ: 1 post studii supe-
rioare. Facultatea de  Finanțe, 
Asigurări,Bănci și Burse de Valori. 
Secretar: 1 post studii medii. 
Facultatea de Administrarea 
Afacerilor în Limbi Străine. 
Analist programator ajutor: 1 post 
studii medii. Facultatea de 
Economie Teoretică și Aplicată/ 
Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic. Secretar: 
1post studii medii. Locul de desfă-
șurare a concursului (scris și /
practică):  sala 1013, data: 
05.04.2018, ora:9.00
Data limită de depunere a dosa-
relor de concurs: 27.03.2018, ora 
12,00. Interviul se va desfașura în 
data de 13.04.2018 ulterior afișării 
rezultatelor probelor scrise și /
practice. Date contact secretar 
comisie concurs: Stamate Carmen  
Tel. 0213191900/653 sau 298. 
Informaţii suplimentare găsiţi pe 
site – ul: http://resurseumane.ase.
ro

l Direcţia Generală de Impozite 
și Taxe Locale Sector 6 anunţă 
organizarea concursului pentru 
promovarea în funcţia  publică de 
conducere vacantă, respectiv: •1 
post Şef Serviciu- Serviciul Urmă-
rire Executare Silită Persoane 
Fizice; Desfășurarea concursului: 
•Proba scrisă- 16.04.2018, ora 
10.00; •Interviul– data și ora vor fi 
comunicate ulterior. Locul organi-
zării probei scrise: sediul D.G.I.T.. 
Sector 6, situat în Str. Drumul 
Taberei, nr. 18, Sector 6, București. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la 
data apariției anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, respectiv în intervalul 
14.03.2018– 02.04.2018. Coordo-
nate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: -adresa de 
corespondență– Str. Drumul 
Taberei, nr. 18, Sector 6, București; 
-telefon Biroul Resurse Umane– 
0374.817.720; -e-mail: biroul.
resurseumane@taxelocale6.ro; 
-persoană de contact: Soare Ana– 
Inspector, Biroul Resurse Umane. 
Selecția dosarelor de concurs are 
loc în termen de 5 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului de 
depunere a dosarelor, respectiv în 

- Ajutor Bucătar x 6
- Bucătar x 6
- Lucrător bucătărie  x 6
- Ajutor Ospătar x 6
- Ospătar x 6
- Lucrător room service x 6                                                        - Lucrător room service x 6                                                         
- Barman x 6                                                
- Cameristă hotel x 6                                           
- Electrician x 6                                 

Oferim salariu motivant, transport, 
masă, card de sănătate privat.

Tel. 0725972231

ANGAJEAZĂ

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii publice 
de execuţie vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava, respectiv: poliţist local, clasa I, gradul profesional 
asistent în cadrul Serviciului circulaţie pe drumurile publice - 1 post; poliţist local, clasa I, gradul 
profesional asistent în cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr. 1 - 1 post; poliţist local, clasa III, 
gradul profesional debutant în cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr. 2 - 1 post.

Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la 
selecţia dosarelor, după cum urmează: proba suplimentară pentru verificarea aptitudinilor fizice adecvate 
muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor 
probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava şi a 
Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare (verificarea aptitudinilor fizice) la 
concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante sau temporar vacante din 
cadrul Poliţiei Locale Suceava; proba scrisă; interviul.

 Proba suplimentară se va desfăşura în data de 16 aprilie 2018, cu începere de la ora 10:00,la Stadionul 
“Areni” (sala de sport) din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;

Proba scrisă se va desfăşura în data de 19 aprilie 2018, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei 
municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) pentru poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului circulaţie pe drumurile 

publice: cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: 
ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti sau ştiinţe sociale şi politice; vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice de minim 1 an; deţinător permis de conducere auto, minim categoria B; 
aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti: condiţie fizică adecvată şi statura corespunzătoare: pentru 
femei minim 165 cm înălţime, pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime.

b) pentru poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi 
pază nr. 1: cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: 
ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice sau ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an; aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti: 
condiţie fizică adecvată şi statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălţime, pentru bărbaţi 
minim 170 cm înălţime.

c) pentru poliţist local, clasa III, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului ordine, linişte 
publică şi pază nr. 2: cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; studii liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti: condiţie fizică adecvată 
şi statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălţime, pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 14 
martie - 2 aprilie 2018.

Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, tel: 0230-212696, fax: 0230-520593, 
email cristinai@primariasv.ro, persoana de contact - Iasinschi Cristina, consilier Serviciul resurse umane.
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perioada 03.04.2018– 11.04.2018 și 
rezultatul acesteia se va afișa la 
sediul instituției și pe pagina de 
internet www.taxelocale6.ro
Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.
Dosarul de înscriere depus de 
către candidați la concursul de 
promovare, va conține în mod 
obligatoriu următoarele docu-
mente: a) formularul de înscriere 
(se pune la dispoziție candidaților, 
din oficiu, prin publicare pe pagina 
de internet a instituției în format 
deschis, editabil, în cadrul secțiunii 
dedicate publicității concursului, 
precum și la sediul instituției, în 
locul special amenajat pentru 
desfășurarea de activități de infor-
mare și relații publice, în format 
letric. b) curriculum vitae, modelul 
comun european; c) copia actului 
de identitate; d) copii ale diplo-
melor de studii, certificatelor și 
altor documente care atestă efec-
tuarea unor specializări și perfecți-
onări; e) copie a diplomei de 
master sau de studii postuniversi-
tare în domeniul administrației 
publice, management ori în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice, după caz; f) copia 
carnetului de muncă și după caz, a 
adeverinței eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă și, după 
caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcției publice. 
Adeverințele care au alt format 
decât modelul tip publicat pe 
pagina de internet, trebuie să 
cuprindă elemente similare aces-
tuia, din care să rezulte cel puțin 
următoarele informații: funcția/ 
funcțiile ocupată/ ocupate, nivelul 
studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/ acestora, temeiul legal al 
desfășurării activității, vechimea 
în muncă acumulată, precum și 
vechimea în specialitatea studiilor; 
g) copia adeverinței care atestă 
starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului; h) cazierul judiciar; Actele 
mai sus menționate, se prezintă în 
copii legalizate sau copii însoțite 
de documente originale și se certi-
fică pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretarul comisiei 
de concurs. Condiţii de participare 
pentru postul de Șef Serviciu 
Urmărire  Executare Si l i tă 
Persoane Fizice: -funcţionari 
publici numiţi într-o funcţie 
publică din clasa I; -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul științelor inginerești; 
-studii de masterat sau postuniver-
sitare în domeniul administraţiei 

publice, management ori în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; -2 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, pentru 
ocuparea funcţiei publice de șef 
serviciu; -să nu aibă în cazierul 
administrativ sancţiuni discipli-
nare neradiate în condiţiile legii.  

l Direcţia Generală de Impozite 
și Taxe Locale Sector 6 anunţă 
organizarea concursului de recru-
tare  pentru ocuparea funcţiei  
publice de execuţie vacantă, 
respectiv: •1 post referent, clasa a 
III-a, grad profesional superior, în 
cadrul Serviciului Urmărire 
Executare Silită Persoane Fizice; 
Desfășurarea concursului: •Proba 
scrisă- 16.04.2018, ora 10.00; 
•Interviul– data și ora vor fi comu-
nicate ulterior.
Locul organizării probei scrise: 
sediul D.G.I.T.L Sector 6, situat în 
Str. Drumul Taberei, nr. 18, Sector 
6, București. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în termen de 
20 zile de la data apariției anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, respectiv în 
intervalul 14.03.2018– 02.04.2018. 
Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: 
-adresa de corespondență– Str. 
Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6, 
București; -telefon Biroul Resurse 
Umane– 0374.817.720; -e-mail: 
biroul.resurseumane@taxelocale6.
ro; -persoană de contact: Gheorghe 
Alina– Inspector, Biroul Resurse 
Umane. Selecția dosarelor de 
concurs are loc în termen de 5 zile 
lucrătoare de la expirarea terme-
nului de depunere a dosarelor, 
respectiv în perioada 03.04.2018– 
11.04.2018 și rezultatul acesteia se 
va afișa la sediul instituției și pe 
pagina de internet www.taxelo-
cale6.ro. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Dosarul de înscriere depus de 
către candidați la concursul de 
recrutare, va conține în mod obli-
gatoriu următoarele documente: a) 
formularul de înscriere (se pune la 
dispoziție candidaților, din oficiu, 
prin publicare pe pagina de 
internet a instituției în format 
deschis, editabil, în cadrul secțiunii 
dedicate publicității concursului, 
precum și la sediul instituției, în 
locul special amenajat pentru 
desfășurarea de activități de infor-
mare și relații publice, în format 
letric. b) curriculum vitae, modelul 
comun european; c) copia actului 
de identitate; d) copii ale diplo-
melor de studii, certificatelor și 
altor documente care atestă efec-
tuarea unor specializări și perfecți-
onări; e) copie a diplomei de 
master sau de studii postuniversi-
tare în domeniul administrației 

publice, management ori în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice, după caz; f) copia 
carnetului de muncă și după caz, a 
adeverinței eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă și, după 
caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcției publice. 
Adeverințele care au alt format 
decât modelul tip publicat pe 
pagina de internet, trebuie să 
cuprindă elemente similare aces-
tuia, din care să rezulte cel puțin 
următoarele informații: funcția/ 
funcțiile ocupată/ ocupate, nivelul 
studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/ acestora, temeiul legal al 
desfășurării activității, vechimea 
în muncă acumulată, precum și 
vechimea în specialitatea studiilor; 
g) copia adeverinței care atestă 
starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului; h) copia adeverinței care 
atestă starea de sănătate corespun-
zătoare pentru efort fizic, în cazul 
funcțiilor publice pentru a căror 
ocupare este necesară îndeplinirea 
unor condiții specifice care implică 
efort fizic și se testează prin probă 
suplimentară; i) cazierul judiciar; 
j) declarația pe propria răspundere 
sau adeverința care să ateste cali-
tatea sau lipsa calității de lucrător 
al Securității sau colaborator al 
acesteia. Actele mai sus mențio-
nate, se prezintă în copii legalizate 
sau copii însoțite de documente 
originale și se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de 
către secretarul comisiei de 
concurs. Condiții de participare 
pentru postul de referent, clasa a 
III-a, grad profesional superior– 
Serviciul Urmărire Executare 
Silită Persoane Fizice: -Studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție, refe-
rent- grad profesional superior– 
minim 9 ani.

l Școala Gimnazială nr. 1 din 
comuna 1 Decembrie, județul 
Ilfov, scoate la concurs: 1. -postul 
temporar vacant de secretar(M),1 
normă, în cadrul compartimen-
tului didactic auxiliar, pentru 
ocuparea căruia trebuie îndeplinite 
următoarele condiții specifice: 
•Studii medii; •Minim 3 luni 
vechime în activități specifice 
postului; •Cunoștințe operare PC. 
Condiții generale pentru postul 
scoas la concurs: •Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art. 3 lit.a)-g) din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin HG 
286/2011 (cu prevederile OG 
90/2017. Concursul va avea loc la 
sediul școlii din comuna 1 Decem-
brie, județul Ilfov, Str. Giurgiului, 
nr. 220 după cum urmează: -Proba 
scrisă în data de 2 aprilie 2018, ora 
16.00. -Proba de interviu în data 
de 4 aprilie 2018, ora 16.00. Dosa-
rele de înscriere se depun  până pe 
27 martie  2018, ora 16.00, la secre-
tariatul școlii din comuna 1 
Decembrie, județul Ilfov, Str. 
Giurgiului, nr. 220, de luni până 
vineri între orele 8.00-16.00. 

Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 0214687109.

CITAȚII  
l Vlad Viorel, este citat la Tribu-
nalul Brăila pentru data de 2 
aprilie 2018, în apelul civil nr. 
8007/196/2010, apelant Vlad 
Enache.

l Pârâta Patentchi Mariana este 
citată la Judecătoria Rădăuți pe 
data de 03.04.2018 în dosar 
4817/285/2017 pentru partaj succe-
soral.

l D-ul Schlecht Ioan, în calitate 

Anunţ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea 
posturilor  vacante  corespunzătoare unor funcţii publice de execuţie, 
din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiţii și Promovare A Exportului București. 
A. În perioada 15.03-27.04.2018, se organizează concursul de recru-
tare  pentru ocuparea posturilor vacante corespunzatoare unor 
funcţii publice de execuţie, din cadrul aparatului propriu al Agenţiei 
Pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiţii și Promo-
vare a Exportului -București, după cum urmează: Serviciul Politici  
Implementare Programe IMM -1post corespunzător funcţiei publice 
de execuţie consilier clasa I, grad profesional superior; Serviciul Atra-
gere de Investiţii si Promovare a Exportului -1post corespunzător 
funcţiei publice de execuţie consilier clasa I, grad profesional prin-
cipal Compartimentul Economic, Juridic, Resurse Umane si Admi-
nistrativ -1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie consilier 
clasa I, grad profesional principal; B. Condiţii de participare la 
concurs: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de: 
a) art.54 din Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) art.9, 
lit.a) si Art.57, alin (5), lit.a), b) si c) din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările 
ulterioare, după cum urmează: 1.Consilier clasa I, grad profesional 
superior in cadrul Serviciului Politici  Implementare Programe IMM, 
-Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echi-
valentă; -Minimum 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei  publice. 2.Consilier clasa I, grad profesional 
principal in cadrul Serviciului Atragere de Investiţii si Promovare a 
Exportului: -Studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licentă sau echivalentă; -Minimum 5 ani vechime in specialitatea 
studiilor necesare exercitarii funcţie  publice. 3.Consilier clasa I, grad 
profesional principal in cadrul Compartimentului  Economic, 
Juridic, Resurse Umane si Administrativ, -Studii universitare de 
licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă; -Minimum 5 
ani vechime in specialitatea  studiilor necesare exercitarii funcţiei  
publice; C. Condiţii de desfașurare a concursului: a) Dosarele de 
înscriere a candidaţilor la examen se depun în intervalul de timp 
15.03.2018-03.04.2018 -ora 16.00, la sediul Agenţiei pentru Întreprin-
deri  Mici si Mijlocii, Atragere de Investiţii și Promovare a Exportului 
-București din Municipiul București, sect. 4, Str.Poterasi, nr.11, iar 
relaţiile suplimentare privind concursul se pot solicita la tel. 
0731131734,  e-mail:aimmbucuresti@imm.gov.ro, persoana de 
contact Camelia Sandu -Director executiv. Dosarul de concurs va 
conţine in mod obligatoriu toate documentele prevăzute în Art.49, 
H.G. NR.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea 
si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. b) Proba scrisă se organizează pentru toate 
posturile la sediul Agenţiei pentru Întreprinderi  Mici si Mijlocii, 
Atragere de Investiţii și Promovare a Exportului București din Muni-
cipiul București, sect.4, Str.Poterasi, nr.11, în data de 17.04.2018, la 
ora 10.00. c) Interviul (pentru toate posturile amintite mai sus) va 
avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii 
probei scrise, la Sediul Agentiei pentru Intreprinderi  Mici si Mijlocii, 
Atragere de Investitii si Promovare a Exportului -Bucuresti, la adresa  
institutiei din Mun.Bucuresti, sect.4, str.Poterasi, nr.11.
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de pârât  în  dosarul  c iv i l 
nr.9046/190/2017 al Judecătoriei 
Bistriţa, este chemat în această 
instanţă pt .ziua de 29 martie 
2018, ora 8.30.

l Numiții, Iova Lapadat, lui Ioan, 
Iova Ioan, lui Ioan, Iova Manasie, 
Iova Floarea, fosta soție a lui 
Moise Pasc, Iova Gheorghe lui 
Solomon, cu domiciliul necu-
noscut, sunt citati la Judecătoria 
GuraHonț, pe data de 17.04.2018, 
ora 9:00, camera 1, în calitate de 
p â r â ţ i ,  î n  d o s a r  c i v i l 
nr.128/238/2018, cu Peia Ionel și 
Peia Doina, în calitate de recla-
manți.

l Numiții, Mihuța Marina, 
Mihuța Ioan, Mihuța Arsenie, lui 
Toma, Sirca Nicolae, Trif Aure-
l,minor, cu domiciliul necunoscut, 
sunt citati la Judecătoria Gura-
Honț, pe data de 17.04.2018, ora 
9:00, camera 1, în calitate de 
p â r â ţ i ,  î n  d o s a r  c i v i l 
nr.131/238/2018, cu Peia Ionel și 
Peia Doina, în calitate de recla-
manți.

l Numitul, Mihuța Roman, cu 
domiciliul necunoscut, este citat la 
Judecătoria GuraHonț, pe data de 
17.04.2018, ora 9:00, camera 1, în 
calitate de pârât, în dosar civil 
nr.132/238/2018, cu Peia Ionel și 
Peia Doina, în calitate de recla-
manți.

l Numiții, Mihuța Lucreția, soția 
lui Mager Augustin și Mager 
Augustin, cu domiciliul necu-
noscut, sunt citati la Judecătoria 
GuraHonț, pe data de 17.04.2018, 
ora 9:00, camera 1, în calitate de 
p â r â ţ i ,  î n  d o s a r  c i v i l 
nr.134/238/2018, cu Peia Ionel și 
Peia Doina, în calitate de recla-
manți.

l Se citează numita Pîrvan Felicia 
Ligia în calitate de pârâtă în dosar 
nr. 3609/223/2011, la Judecătoria 
Drăgășani, în data de 28.03.2018 
– anulare act. 

l Creţu Virgil Teofil cheamă la 
Judecătoria Tulcea pe Creţu 
Ionela, la 22.05.2018, pentru 
d i v o r ţ ,  î n  d o s a r u l  n r. 
13444/193/2017.

l Doljencu Florin Constantin 
cheamă la Judecătoria Tulcea pe 
Doljencu Nicoleta pentru divorţ în 
dosar nr. 8943/327/2016 pe data de 
17.04.2018.

l Brînză Cristina -Nicoleta domi-
ciliată în satul Calina, jud. Tulcea 
este citată ca pârâtă în Dosarul nr. 
3500/ 327/2017 al Judecătoriei 
Tulcea,  cerere de stabilire a locu-
inței minorului Denis -Adrian, 
pentru 5 aprilie 2018.

DIVERSE  
l Cumpar (integral sau Partial) 
Decizii Despagubiri Puncte ANRP 
emise de ANPRP. 0721505503.

l Max Zamon cu sediul în str. 
Mihail Georgescu, nr.25, camera 1, 
sector 2, București, înregistrată la 
ONRC-ORCTB cu CUI nr. 
36247541 informează pe cei inte-
resaţi că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea Restau-
rant Club Zamon. Desfasurată în 
Smârdan, nr.29, sector 3, Bucu-
rești, spaţiu comercial P2 si P3. 
Informaţii se pot solicita la sediul 
Agenţ ie i  pentru Protecţ ia 
Mediului București din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacul Morii- în spatele Benzinăriei 
Lukoil), între orele 9:00-12:00, de 
luni până vineri. Propunerile sau 
contestaţiile se pot depune la 
sediul A.P.M. București în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator judiciar conform 
sentintei nr. 850 din data de 
14.02.2018, pronunţată de Tribu-
nalul Bucuresti Secţia a II-a 
Civilă,  în dosarul 37586/3/2017, 

anunţă deschiderea procedurii 
generale a insolventei a debitoarei 
Dramirany-Mez SRL, cu sediul 
social în Bucuresti, str. Mihai 
Bravu, nr. 327, Bl. 54, Sc. 2, et.8, 
Ap. 54, sector 3, înregistrată la 
ORC sub nr. J40/5320/2015, CUI 
32479174. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debito-
rului este 30.03.2018. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comu-
nicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 20.04.2018. 
Termenul pentru afișarea tabelului 
def in i t iv  es te  04 .05 .2018 . 
Adunarea creditorilor are loc la 
data de 25.04.2018 ora 15.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Se aduce la cunoștință celor 
interesați  ca reclamanții Beșchea 
Valeriu și Beșchea Maria, au soli-
citat Judecătoriei Brașov să se 
constate că au dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului situat în Tărlun-
geni, nr.317, Jud. Brașov, înscris în 
CF nr.106403 Tărlungeni, nr. top 
79 – casă de lemn și teren în 
suprafață de 378 mp. Persoanele 
interesate pot face opoziție la 
Judecătoria Brașov cu precizarea 
că în caz contrar în termen de o 
lună de la emiterea celei din urmă 
publicații se va trece la judecarea 
cererii. Somația face parte inte-
grantă din încheierea pronunțată 
la data de 08.02.2018, în dosarul 
civil 16353/197/2017 al Judecăto-
riei Brașov, cu termen la data de 
18.04.2018, sala J2, C16, ora 
09.00. Prezenta se afișează la 
Judecătoria Brașov, un exemplar 
la Primăria Tărlungeni, un exem-
plar la imobilul aflat în litigiu și un 
exemplar la Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Brașov și se 
publică prin grija petenților 
intr-un ziar de largă răspândire 
națională.

SOMAȚII  
l Somație: Având în vedere acți-
unea formulată de către recla-
mantul Franka Iosif, cu domiciliul 

în sat Ghiroda, str.Dunărea, 
nr.177, jud.Timiș, înregistrată pe 
rolul Judecătoriei Timișoara, sub 
dosar nr. 12716/325/2017*, prin 
care solicită constatarea dreptului 
de proprietate, prin uzucapiune, 
asupra imobilului evidențiat în CF 
406510 Ghiroda, nr.top 1027, 
proprietatea tabulară a numiților 
Szekosan Peter și Pleșu Anna, cu 
termen de judecată stabilit pentru 
data de 18.04.2018.  Orice 
persoană interesată poate formula 
opoziție la prezenta acțiune, înce-
pând cu data afișării (publicării) 
acestui anunț și până la împlinirea 
termenului de 1 (una) lună, care se 
vor comunica în scris, la această 
instanță, urmând a se menționa 
numărul de dosar indicat mai sus. 
În cazul în care nu se va formula 
opoziție în termen de 1 (una) lună 
de la data afișării (publicării), 
instanța va soluționa cererea, pe 
baza actelor aflate la dosar.

ADUNĂRI GENERALE  
l Societatea ALFALINE SA, 
societate pe acţiuni, de tip închis, 
cu sediul social în Judeţul Galați, 
str.Libertății, nr. 7, parter, Judeţul 
Galați, înmatriculată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Galați sub nr. J17/309/2005 și cod 
unic de înregistrare 17227734 
(denumită în continuare „Socie-
tatea”), prin administrator unic, 
conform Legii nr.31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
precum și ale Actului Constitutiv 
al Societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 16.04.2018, ora 
09:00, în B-dul.George Coșbuc, 
nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea  AGOA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGOA pentru data de 
17.04.2018, ora 09.00, având 
aceeași ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor pentru data de 16.04.2018, 
ora 10:00, în B-dul.George 

Coșbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea  AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
17.04.2018, ora 10:00, având 
aceeași ordine de zi. Au dreptul să 
participe și să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistrati în evidenţele Socie-
tăţii- în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 06.04.2018, consi-
derată, în conformitate cu preve-
derile art.123 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunăr i lor.  Ordine  de  z i 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor: 1.Prezentarea și 
aprobarea situațiilor financiare 
aferente anului 2017 pe baza 
raportului administratorului și a 
auditorului financiar. 2.Aprobarea 
descărcării de gestiune a adminis-
tratorului societății pentru activi-
tatea desfășurată în exercițiul 
financiar 2017. 3.Aprobarea închi-
rierii, vânzării sau constituirii de 
ipoteci asupra unor imobile din 
patrimoniul societății în vederea 
achitării obligațiilor la bugetul 
statului sau a altor obligații și 
datorii restante ale societății, 
conform notelor de fundamentare 
și deciziilor administratorului unic 
și împuternicirea acestuia să 
reprezinte societatea în fața nota-
rului public sau a altor autorități, 
dacă este necesar, cu posibilitatea 
de substituire. 4. Împuternicirea, 
cu posibilitate de substituire a 
doamnei Ala Procopenco să redac-
teze și să semneze hotărârea 
AGOA adoptată și orice alte docu-
mente în legătură cu acestea și să 
efectueze orice formalităţi nece-
sare pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerțului și pentru publicare 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
României- Partea a IV-a. Ordine 
de zi  Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al 
societății în sensul înlocuirii peste 
tot în cuprinsul acestuia a 
sintagmei ,,acțiuni la purtător” cu 
,,acțiuni nominative în forma 
dematerializată” având în vedere 
hotărârile judecătorești pronun-
țate în dosarele 1780/121/2015 și 
2471/121/2015. 2. Împuternicirea, 
cu posibilitate de substituire, a 
doamnei Ala Procopenco pentru a 
redacta și semna hotărârea AGEA 
adoptata, precum și forma modifi-
cată și actualizată a Actului 
Constitutiv și orice alte documente 
în legătură cu acestea și să efec-
tueze orice formalităţi necesare 
pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerțului și pentru publicare 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
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României- Partea a IV-a. Procu-
rile de reprezentare vor fi depuse 
în original cu 48 de ore înainte de 
data stabilita pentru adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în adunare. 
Procurile vor fi reţinute de Socie-
tate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al 
ședinței adunării. Accesul acționa-
rilor este permis prin simpla probă 
a identității acestora, făcută cu 
actul de identitate sau prin inter-
mediul reprezentatului desemnat 
cu procura depusă la Societate în 
condițiile de mai sus. Materialele 
de ședință pot fi consultate în 
B-dul.George Coșbuc, nr.2 (incinta 
Ada Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galați, Județul 
Galați, în zilele de luni-vineri în 
intervalul orar 10.00-12.00, înce-
pând cu data apariției prezentului 
convocator în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. De 
asemenea, informații suplimen-
tare se pot obține și prin email: 
office.cccholding@yahoo.com.

l Societatea FIMANSAT SA, 
societate pe acţiuni, de tip închis, 
cu sediul social în Judeţul Galați, 
str. Constructorilor, Tiglina 2, bl.
C9, parter, Judeţul Galați, înma-
triculată la Registrul Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Galați sub 
nr.J17/1817/2005 și cod unic de 
înregistrare 17980707 (denumită 
în continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 18.04.2018, ora 
09:00, în B-dul.George Coșbuc, 
nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea  AGOA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGOA pentru data de 
19.04.2018, ora 09.00, având 
aceeași ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor pentru data de 18.04.2018, 
ora 10:00, în B-dul.George 
Coșbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 

Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea  AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
19.04.2018, ora 10:00, având 
aceeași ordine de zi. Au dreptul să 
participe și să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistrati în evidenţele Socie-
tăţii- în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 08.04.2018, consi-
derată, în conformitate cu preve-
derile art.123 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunăr i lor.  Ordine  de  z i 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor: 1.Prezentarea și 
aprobarea situațiilor financiare 
aferente anului 2017 pe baza 
raportului administratorului și a 
auditorului financiar. 2. Apro-
barea descărcării de gestiune a 
administratorului societății pentru 
activitatea desfășurată în exerci-
țiul financiar 2017. 3.Aprobarea 
închirierii, vânzării sau constituirii 
de ipoteci asupra unor imobile din 
patrimoniul societății în vederea 
achitării obligațiilor la bugetul 
statului sau a altor obligații și 
datorii restante ale societății, 
conform notelor de fundamentare 
și deciziilor administratorului unic 
și împuternicirea acestuia să 
reprezinte societatea în fața nota-
rului public sau a altor autorități, 
dacă este necesar, cu posibilitatea 
de substituire. 4.Împuternicirea, 
cu posibilitate de substituire a 
doamnei Ala Procopenco să 
redacteze și să semneze hotărârea 
AGOA adoptată și orice alte docu-
mente în legătură cu acestea și să 
efectueze orice formalităţi nece-
sare pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comertului și pentru publicarea 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
României- Partea a IV-a. Ordine 
de zi  Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor: 1.Apro-
barea modif icăr i i  Actului 
Constitutiv al societății în sensul 
înlocuirii peste tot în cuprinsul 
acestuia a sintagmei ,,acțiuni la 
purtător” cu ,,acțiuni nominative 

în forma dematerializată” având 
în vedere hotărârile judecătorești 
p r o n u n ț a t e  î n  d o s a r e l e 
1775/121/2015 și 2477/121/2015. 
2.Împuternicirea, cu posibilitate 
de substituire, a doamnei Ala 
Procopenco pentru a redacta și 
semna hotărârea AGEA adoptata, 
precum și forma modificată și 
actualizată a Actului Constitutiv 
și orice alte documente în legătură 
cu acestea și să efectueze orice 
formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului și 
pentru publicarea hotărârii în 
Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Procurile de repre-
zentare vor fi depuse în original cu 
48 de ore înainte de data stabilită 
pentru adunare, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului de 
vot în adunare. Procurile vor fi 
reţinute de Societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal al ședinței adunării. 
Accesul acționarilor este permis 
prin simpla probă a identității 
acestora, făcută cu actul de identi-
tate sau prin intermediul repre-
zentatului desemnat cu procura 
depusă la Societate în condițiile de 
mai sus. Materialele de ședință pot 
fi consultate în B-dul.George 
Coșbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați, în zilele de 
luni-vineri în intervalul orar 
10.00-12.00, începând cu data 
apariției prezentului convocator în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. De asemenea, infor-
mații suplimentare se pot obține și 
prin email: office.cccholding@
yahoo.com.

l Societatea GORAS CONSUL-
TING SA, societate pe acţiuni, de 
tip închis, cu sediul social în 
Judeţul Galați, str .Instrucției, 
nr.1, cam.3, Judeţul Galați, înma-
triculată la Registrul Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Galați sub 
nr.J17/1576/2004 și cod unic de 
înregistrare 16810526 (denumită 
în continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 18.04.2018, ora 
11:00, în B-dul.George Coșbuc, 
nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGOA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGOA pentru data de 
19.04.2018, ora 11.00, având 
aceeași ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor pentru data de 18.04.2018, 
ora 12:00, în B-dul.George 

Coșbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Judetul Galati. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
19.04.2018, ora 12:00, având 
aceeași ordine de zi. Au dreptul să 
participe și să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistrati în evidenţele Socie-
tăţii- în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 08.04.2018, consi-
derată, în conformitate cu preve-
derile art.123 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunăr i lor.  Ordine  de  z i 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor: 1.Prezentarea și 
aprobarea situațiilor financiare 
aferente anului 2017 pe baza 
raportului administratorului și a 
auditorului financiar. 2.Aprobarea 
descărcării de gestiune a adminis-
tratorului societății pentru activi-
tatea desfășurată în exercițiul 
financiar 2017. 3.Aprobarea închi-
rierii, vânzării sau constituirii de 
ipoteci asupra unor imobile din 
patrimoniul societății în vederea 
achitării obligațiilor la bugetul 
statului sau a altor obligații și 
datorii restante ale societății, 
conform notelor de fundamentare 
și deciziilor administratorului unic 
și împuternicirea acestuia să 
reprezinte societatea în fața nota-
rului public sau a altor autorități, 
dacă este necesar, cu posibilitatea 
de substituire. 4.Împuternicirea, 
cu posibilitate de substituire a 
doamnei Ala Procopenco să 
redacteze și să semneze hotărârea 
AGOA adoptată și orice alte docu-
mente în legătură cu acestea și să 
efectueze orice formalităţi nece-
sare pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerțului și pentru publicarea 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
României- Partea a IV-a. Ordine 
de zi Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor: 1.Apro-
barea modif icăr i i  Actului 
Constitutiv al societății în sensul 
înlocuirii peste tot în cuprinsul 
acestuia a sintagmei ,,acțiuni la 
purtător” cu ,,acțiuni nominative 
în formă dematerializată” având 
în vedere hotărârile judecătorești 
p r o n u n ț a t e  î n  d o s a r e l e 
1773/121/2015 și 2478/121/2015. 
2.Împuternicirea, cu posibilitate 
de substituire, a doamnei Ala 
Procopenco pentru a redacta și 
semna hotărârea AGEA adoptată, 
precum și forma modificată și 
actualizată a Actului Constitutiv 
și orice alte documente în legătură 
cu acestea și să efectueze orice 
formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului și 

pentru publicare hotararii în 
Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Procurile de repre-
zentare vor fi depuse în original cu 
48 de ore înainte de data stabilită 
pentru adunare, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului de 
vot în adunare. Procurile vor fi 
reţinute de Societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal al ședinței adunării. 
Accesul acționarilor este permis 
prin simpla probă a identității 
acestora, făcută cu actul de identi-
tate sau prin intermediul repre-
zentatului desemnat cu procura 
depusă la Societate în condițiile de 
mai sus. Materialele de ședință pot 
fi consultate în B-dul.George 
Coșbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați, în zilele de 
luni-vineri în intervalul orar 
10.00-12.00, începând cu data 
apariției prezentului convocator în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. De asemenea infor-
mații suplimentare se pot obține și 
prin email: office.cccholding@
yahoo.com.

l Societatea GROVAL TRADE 
SA, societate pe acţiuni, de tip 
închis, cu sediul social în Judeţul 
Galați, str.Henri Coandă, nr.5, 
cam.4, Judeţul Galați, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Galați, sub nr.
J17/1900/2004 și cod unic de înre-
gistrare 16972528 (denumită în 
continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 18.04.2018, ora 
13:00, în B-dul.George Coșbuc, 
nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea  AGOA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGOA pentru data de 
19.04.2018, ora 13.00, având 
aceeași ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor pentru data de 18.04.2018, 
ora 14:00, în B-dul.George 
Coșbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
19.04.2018, ora 14:00, având 
aceeași ordine de zi. Au dreptul să 
participe și să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistrati în evidenţele Socie-
tăţii- în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 08.04.2018, consi-
derată, în conformitate cu preve-
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derile art.123 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drept Dată 
de Referinţă pentru ţinerea 
Adunărilor. Ordine de zi Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor: 
1.Prezentarea şi aprobarea situați-
ilor financiare aferente anului 
2017 pe baza raportului adminis-
tratorului şi a auditorului finan-
ciar. 2.Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorului 
societății pentru activitatea desfă-
şurată în exercițiul financiar 2017. 
3.Aprobarea închirierii, vânzării 
sau constituirii de ipoteci asupra 
unor imobile din patrimoniul 
societății în vederea achitării obli-
gațiilor la bugetul statului sau a 
altor obligații şi datorii restante ale 
societății, conform notelor de 
fundamentare şi deciziilor admi-
nistratorului unic şi împuterni-
cirea acestuia să reprezinte 
societatea în fața notarului public 
sau a altor autorități, dacă este 
necesar, cu posibilitatea de substi-
tuire. 4.Împuternicirea, cu posibili-
tate de substituire a doamnei Ala 
Procopenco să redacteze şi să 
semneze hotărârea AGOA adop-

tată şi orice alte documente în 
legătură cu acestea şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comerțului şi 
pentru publicare hotărârii în 
Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Ordine de zi  
Adunarea Generala Extraordinară 
a Acţionarilor: 1.Aprobarea modi-
ficării Actului Constitutiv al socie-
tății în sensul înlocuirii peste tot în 
cuprinsul acestuia a sintagmei 
,,acțiuni la purtator” cu ,,acțiuni 
nominative în forma demateriali-
zată” având în vedere hotărârile 
judecătoreşti pronunțate în dosa-
r e l e  1 7 7 7 / 1 2 1 / 2 0 1 5  ş i 
2470/121/2015. 2.Împuternicirea, 
cu posibilitate de substituire, a 
doamnei Ala Procopenco pentru a 
redacta şi semna hotărârea AGEA 
adoptată, precum şi forma modifi-
cată şi actualizată a Actului 
Constitutiv şi orice alte documente 
în legătură cu acestea şi să efec-
tueze orice formalităţi necesare 
pentru a menţiona/înregistra hotă-
rârea la Oficiul Registrului 
Comerțului şi pentru publicarea 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
României- Partea a IV-a. Procurile 

de reprezentare vor fi depuse în 
original cu 48 de ore înainte de 
data stabilită pentru adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în adunare. 
Procurile vor fi reţinute de Socie-
tate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al 
şedinței adunării. Accesul acționa-
rilor este permis prin simpla probă 
a identității acestora, făcută cu 
actul de identitate sau prin inter-
mediul reprezentatului desemnat 
cu procura depusă la Societate în 
condițiile de mai sus. Materialele 
de şedință pot fi consultate în 
B-dul.George Coşbuc, nr.2 (incinta 
Ada Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galați, Județul 
Galați, în zilele de luni- vineri în 
intervalul orar 10.00-12.00, înce-
pând cu data apariției prezentului 
convocator în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. De 
asemenea, informații suplimen-
tare se pot obține şi prin email: 
office.cccholding@yahoo.com.

LICITAȚII  
l Primăria Municipiului Târgu 
Jiu anunţă organizarea unei lici-

taţii publice deschise privind 
închirierea imobilului Corp B - 
Piața Centrală, Municipiul Târgu 
Jiu pentru o perioadă de 10 ani, 
destinat desfăşurării de activități 
comerciale. Prețul de pornire este 
de 6.000 euro/lună. Licitaţia va 
avea loc în data de 12.04.2018, ora 
13:00 la sediul Primăriei Munici-
piului Târgu Jiu. Data limită de 
depunere  a  oferte lor  este 
12.04.2018, ora 10:00. Caietul de 
sarcini şi Instrucţiunile pentru 
ofertanţi precum şi relaţii supli-
mentare se obţin de la Biroul Lici-
taţii şi Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, 
tel. 0253/205038.

l Penitenciarul Botoşani, cu 
sediul în Botoşani, strada I.C. 
Brătianu, nr.118, ţel. 0231/515937, 
fax. 0231/535421, organizează 
licitaţie publică cu strigare, la 
sediul unităţi i ,  la data de 
22.03.2018, orele 12,00, pentru 
atribuirea spaţiilor necesare 
amplasării „distribuitoarelor auto-
mate băuturi şi/sau gustări de tip 
snack”, suprafaţă disponibilă 1 
metru pătrat. I. Condiţiile de 
participare la licitaţie sunt stabilite 
prin documentaţia descriptivă 
care se poate procura de la sediul 
penitenciarului, serv. Logistică, 
începând cu data publicării anun-
ţului, între orele 08,00-13,00. II. 
Preţul de pornire a licitaţiei, 
pentru spaţiul de 1 metru pătrat/
lună este de: 35 lei. III. Cuantumul 
garanţiei de participare la licitaţie 
este de 8.40 lei/mp. IV. Documen-
tele de calificare se depun la sediul 
Penitenciarului, termenul limită 
de primire a acestora: 21.03.2018, 
ora 12,00. V. În caz de neadjude-
care la prima licitaţie, procedura 
se va reorganiza la data de 
29.03.2018, orele 12:00, iar în caz 
de neadjudecare şi la această 
procedură, se va reorganiza la 
data de 05.04.2018, orele 12:00.

l Consiliul Judetean Teleorman, 
Spitalul Judetean de Urgenta 
Alexandria. Anunt public. Spitalul 
Judetean de Urgenta Alexandria, 
persoana juridica de drept public, 
CUI nr. 4253650, avand contul nr. 
RO21TREZ6065006XXX007310 
deschis la Trezoreria Alexandria, 
judetul Teleorman, telefon 
0247/306711, organizeaza licitatie 
publica si adjudecare la cel mai 
mare pret in data de 12.04.2018, 
pentru inchirierea unor spatii, 
af late in proprietate publica a 
Consiliului Judetean Teleorman, 
pentru desfasurarea de activitati 
comerciale. -Durata inchirierii -2 
ani; -Se poate obtine un exemplar 
al docimentatiei de licitatie de la 
sediul Spitalul Judetean de 
Urgenta Alexandria str. Libertatii 
nr.1. -Data si ora limita pentru 
solicitarea clarificarilor: 05.04.2018 
ora 15,00; -Data si ora limita de 
depunere a ofertelor: 12.04.2018 

ora 10.00; -Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Spitalul Judetean 
de Urgenta Alexandria cu sediul 
in mun. Alexandria, Str.Libertatii 
nr.1, judetul Teleorman, etaj 6, 
secretariat; -Data si locul de desfa-
surare a sedintei publice de deschi-
dere a ofertelor: 12.04.2018 ora 
11.00- Spitalul Judetean de 
Urgenta Alexandria, Str. Liber-
tatii, nr. 1, mun. Alexandria, etaj 6; 
Informatii suplimentare Serviciu 
Administrativ- persoama de 
contact Ec. Petanca Damian, tel. 
0769061214.

l Anunț privind licitația publică 
cu strigare în vederea închirierii 
pajiştilor UAT Tîrnova, județul 
Caraş-Severin. Comuna Tîrnova, 
judeţul Caraş-Severin, anunță 
scoaterea la licitaţie publică 
deschisă cu strigare pentru închiri-
erea suprafețelor de pajişti aflate 
în domeniul public al comunei 
Tîrnova pentru o perioadă 
cuprinsă între 7-10 ani. Licitaţia 
va avea loc în data de 05.04.2018, 
ora 10.00, la sediul Comunei 
Tîrnova, județul Caraş-Severin. 
Dosarul pentru participarea la 
licitație se depune la sediul Primă-
riei Tîrnova până la data de 
03.04.2018, ora 13.00. Se pot 
înscrie la licitație crescătorii de 
animale cu domiciliul în comuna 
Tîrnova, având exploatația pe raza 
comunei Tîrnova înregistrată în 
Registrul Agricol al Comunei 
Tîrnova şi animale înscrise în 
RNE UAT Tîrnova. Condițiile de 
participare, cât şi taxele aferente 
sunt prevăzute în Caietul de 
sarcini şi Documentația de atri-
buire, anexe ale HCL Tîrnova 
nr.16 din 12.03.2018, care pot fi 
achiziționate contra cost de la 
sediul Primăriei Tîrnova. Infor-
m a ț i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.0255.234.704.

l 1.Informaţii generale privind 
locatorul: Consiliul local Deleni cu 
sediul în sat Deleni com. Deleni 
jud. Iaşi cod fiscal 4541203, loc. 
Deleni telefon / fax 0232.732070 
/0232722043. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul închirierii: 
Teren în suprafaţă de 162,45 ha 
islaz  împărţit în 7 loturi, situate în 
extravilanul com. Deleni. Desti-
naţia terenului este pt. crescătorii 
de ovine şi caprine  toţi de pe raza 
com. Deleni. Durata închirierii: 10 
ani. 3. Informaţii privind docu-
mentaţiile de atribuire: 3.1. Moda-
litatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţiile de atri-
buire se pot achiziţiona  de la 
sediul Primăriei Deleni printr-o 
solicitare scrisă sau verbală , 
începînd cu data de 14.03.2018. 
3.2. Denumirea si adresa compar-
timentului din cadrul locatorului, 
de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-

CONSILIUL  JUDEŢEAN  CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 

ANUNŢ
   

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, 
organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui spaţiu medical, reprezentând Cabinet 
Neuropsihiatrie și Cabinet Psihiatrie, din Policlinica nr. 2 Călăraşi, aflat în proprietatea privată a judeţului 
Călăraşi, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului 
sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 183 din 
28.09.2017 privind privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui spaţiu din Policlinica 
nr. 2 Călăraşi aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi.

După adjudecare, imobilul va fi destinat desfăşurării activităţii medicale, sarcină ce va fi prevăzută în 
contractul de vânzare - cumpărare şi va fi notată în cartea funciară a imobilului.

Spaţiul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din două încăperi, cu destinația de 
cabinete medicale, cu suprafaţa construită totală de 39,40 m.p., suprafaţă utilă totală de 30,17 m.p., cotă 
parte părţi comune (în indiviziune) în suprafaţă totală de 8,78 m.p. şi teren (în indiviziune) în suprafaţă de 
19,92 m.p., aflate la parterul imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Policlinicii, nr. 1, judeţul Călăraşi, 
reprezentând Policlinica nr. 2 Călăraşi.

Spațiul situat la parterul Policlinicii nr. 2 Călăraşi este format din două loturi, după cum urmează:
- lot nr. 30, număr cadastral 3763/1/2,0,20, cu suprafaţa construită totală de 14,94 m.p., suprafaţă utilă de 

11,48 m.p., cotă indiviză din părţi comune în suprafaţă de 3,34 m.p. şi teren aferent cotă indiviză în suprafaţă 
de 7,58 m.p. şi

- lot nr. 32, număr cadastral 3763/1/2,0,22, cu suprafaţa construită totală de 24,46 m.p., suprafaţă utilă de 
18,69 m.p., cotă indiviză din părţi comune în suprafaţă de 5,44 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 12,34 
m.p..

Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 12.520 euro.
Pasul de licitare este de 626 euro.
Dosarul de prezentare a licitaţiei poate fi procurat zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din 

municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartimentul Patrimoniu, începând cu 
data de 19.03.2018 ora 8:00, până pe data de 13.04.2018, ora 12:00, la preţul de 100 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 3.000 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Regulamentul constituit ca Anexă la HCJ 

183/2017 şi vor fi depuse în plicuri sigilate, la Registratura Consiliului Judeţean Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, până pe data de 20.04.2018, ora 12:00.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de 
24.04.2018, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii care pot participa la 
licitaţia publică cu strigare să aibă loc pe data de 27.04.2018, ora 12:00, la sediul Consiliului Judeţean 
Călăraşi.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, pe data de 04.05.2018, ora 10:00.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Cristina Boboc, la Consiliul Judeţean Călăraşi, 

telefon 0242/311301, int. 141.
   

PREŞEDINTE,
Vasile ILIUȚĂ
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buire: Achiziţii publice din cadrul 
Primăriei com. Deleni – persoana 
de contact: Niţă Elena. 3.3. Costul 
documentaţiei de atribuire: docu-
mentaţia de atribuire este 
gratuită.
3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificarilor: clarificările se pot 
solicita pînă la data limită de 23 
ora 16.00. 4. Informaţii privind 
ofertele; 4.1. Data limită de depu-
nere a ofertelor : 26 .03.2016 ora 
16.00. 4.2. Adresa la care se depun 
ofertele: Primăria comunei Deleni 
sat Deleni, jud.Iaşi. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un singur 
exemplar. 5. Data si locul la care 
se va desfăşura şedinta publică de 
deschidere a ofertelor: 27.03.2018 
ora 10.00,  la sediul Primăriei 
com. Deleni. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon a 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
eventualele contestaţii se vor 
depune in termen de 3 zile de la 
Primăria comunes Deleni, la 
registratură; 7. Data transmiterii 
anunţului de licitatie, în vederea 
publicării: 13.03.2018.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Welan Holdings Investment SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 
9420  din data de 24.11.2015, 
p r o n u n t a t a  i n  D o s a r  n r. 
15107/3/2013*, af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti – Sectia a 
VII-a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Welan Holdings 
Investment SRL constand propri-
etate imobiliara in zona reziden-
tiala reprezentata de lot de teren 
cu numar cadastral 201176 in 
suprafata de 345 mp, situat in 
Bucuresti ,  str.  Prelungirea 
Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, 
Bucuresti, cu deschidere directa 
stradala, in valoare totala de 
45.050 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va orga-
niza in data de 21.03.2018 ora 
14.00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul nu 
se va vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor mai organiza inca 7 
(sapte) licitatii saptamanale, in 
datele de 28.03.2018, 04.04.2018, 
1 1 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 8 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
25 .04 .2018 ,  02 .05 .2018  s i 
09.05.2018 la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bucu-
resti, Bd. Mircea Voda, nr.3 5, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. 

Date despre starea bunului, pretul 
acestuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
Costul caietului de sarcini este de 
500 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii supli-
mentare  se  pot  obt ine  la 
tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Welan Holdings Investment SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 
9420  din data de 24.11.2015, 
p r o n u n t a t a  i n  D o s a r  n r. 
15107/3/2013*, af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti – Sectia a 
VII-a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Welan Holdings 
Investment SRL constand propri-
etate imobiliara in zona reziden-
tiala reprezentata de lot de teren 
cu numar cadastral 201178 in 
suprafata de 635 mp, situat in 
Bucuresti,  str.  Prelungirea 
Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, 
Bucuresti, in valoare totala de 
51.000 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va orga-
niza in data de 21.03.2018 ora 
14.30, prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunul nu se 
va vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor mai organiza inca 7 
(sapte) licitatii saptamanale, in 
datele de 28.03.2018, 04.04.2018, 
1 1 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 8 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
25 .04 .2018 ,  02 .05 .2018  s i 
09.05.2018 la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul acestuia, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul caietului de 
sarcini este de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel 
.021.227.28.81.

l U.A.T. Comuna Valea Lupului, 
jud. Iaşi, cu sediul în Com. Valea 
Lupului, str. DN 28 nr.136, CUI 
16384625, tel 0232/272590, fax 
0232/277758, e-mail primaria_
valealupului@yahoo.com, organi-
zează în data de 06.04.2018, 
licitație publică deschisă în 
vederea concesionării următoa-
relor suprafețe de teren, ce fac 
parte din domeniul privat al 
Comunei Valea Lupului: - Strada 
Impăcării lot 6 – nr. cadastral 
66468 – suprafața de 350,00 mp; 
- Strada Impăcării lot 7 – nr. 
cadastral 66469 – suprafața de 
367,00 mp; - Strada Impăcării lot 
8 – nr. cadastral 66470 – suprafața 
de 371,00 mp; - Strada Impăcării 
lot 9 – nr. cadastral 66471 – supra-
fața de 355,00 mp; - Strada Impă-
cării lot 10 – nr. cadastral 66472 
– suprafața de 352,00 mp; - 
Strada Impăcării lot 11 – nr. 
cadastral 66473 – suprafața de 
350,00 mp; - Strada Impăcării lot 
12 – nr. cadastral 66474 – supra-
fața de 300,00 mp. Informații 
privind documentația de atribuire. 
Documentația de atribuire va 
putea fi achiziționată începând cu 
data de 14.03.2018, de la sediul 
primăriei – dna Elena Panțiru – 
compartimentul patrimoniu, după 
achitarea următoarelor taxe: - 
Contravaloarea Caietului de 
sarcini – 50 lei, sumă ce nu se va 
restitui. - Taxă de participare, în 
cuantum de 100 lei – sumă ce nu 
se va restitui. - Garanția de parti-
cipare, în cuantum de 500 lei – 
sumă ce se va restitui ofertanților 
declarați necâştigători / sumă ce 
va constitui avans al redevenței 
pentru ofertanții declarați câştigă-
tori. Taxele se vor achita în 
numerar sau cu cardul la casieria 
primăriei sau prin OP/virament 
b a n c a r  î n  c o n t u r i l e 
RO84TREZ40621070250XXXXX 
– caietul de sarcini şi taxa de 
p a r t i c i p a r e  ş i 
RO07TREZ4065006XXX009389 
– garanția de participare. 
Termenul limita pentru solicitarea 
documentației de atribuire este 
data de 04.04.2018, adică două 
zile înainte de data limită de 
depunere a ofertelor. Solicitările 
de clarificări vor fi soluționate cu 
cel mult două zile înainte de data 
limită a ofertelor sau mai târziu – 
doar în măsura în care, perioada 
necesară pentru elaborarea şi 
transmiterea răspunsului face 
posibilă primirea acestuia de către 
persoanele interesate înainte de 
data limită de depunere a ofer-
telor, conform specificațiilor din 
documentația de atribuire. Data 
limită de depunere a ofertelor este 
06.04.2018, orele 09.00, la registra-
tura primăriei, Str. DN 28 nr. 136, 
intrun singur exemplar original. 
Ședința publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura în data 
de 06.04.2018, orele 11.00, în sala 
de şedințe a Consiliului Local, 

aflată la sediul Primăriei Comunei 
Valea Lupului.

l Licitaţie publică deschisă. 1. 
Informaţii generale privind conce-
dentul,: Comuna Banita, judeţul 
Hunedoara, cu sediul în Comuna 
Banita, Cod postal 337065 Sat 
Bani ta ,  nr.  201 .  Te lefon : 
0254545681, fax: 0254545681, 
e-mail primariabanita@yahoo.com, 
Cod fiscal 8713590 Cont IBAN 
RO94TREZ36821180250XXXXX 
deschis la Trezoreria Petrosani, 
reprezentată prin primarul 
comunei Marc Ioan. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii:  concesionarea unui teren în 
suprafaţă de 845 mp. din dome-
niul privat al comunei Banita. 3. 
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: documentaţia de 
atribuire se găseşte la sediul 
primăriei Banita. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: persoanele fizice/
juridice interesate pot intra în 
posesia unui exemplar din docu-
mentaţia de atribuire,  de luni 
până vineri, între orele 8.00-15.00. 
3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului /compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Cei 
interesaţi pot intra în posesia unui 
exemplar din documentaţia de 
atribuire la registratura institutiei. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar: autoritatea contractantă va 
pune la dispoziţia ofertanţilor 
pachetul de documente conţinând 
condiţiile de participare şi crite-
riile de adjudecare a obiectului 
licitaţiei. Preţul pachetului de 
documente este de 50 RON / 
exemplar, constituind totodată şi 
taxa de participare la licitație şi 
poate fi achiziţionat de la 
Primăria Comunei Banita, înce-
pând din 14.03.2018. 3.4. Data-li-
m i t ă  p e n t r u  s o l i c i t a r e a 
clarificărilor: până la 30.03.2018. 
4. Informaţii privind ofertele: 
garanţia de participare - 50 lei şi 
se plăteşte în contul primăriei 
deschis la Trezoreria Petrosani, 
c o n t  n r . 
RO94TREZ36821180250XXXXX 
, sau prin lichidităţi, direct la casi-
eria instituției, ori se constituie 
sub forma unei scrisori de 
garanţie bancară valabilă 60 de 
zile. 4.1 data limita de depunere a 
ofertelor 02.04.2017 ora 15:30. 4.2 
adresa la care se depun ofertele: 
Comuna Banita,Sat  Bani-
ta,nr.201,Cod postal 337065, jud. 
Hunedoara. 4.3 numarul de exem-
plare in care se depun ofertele: 1 
exemplar original si o copie. 5. 
Data şi locul la care este progra-
mată sedinta publica de deschi-
dere a ofertelor:  03 aprilie 2018 
orele 10 la sediul Primariei 

Comunei Banita. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
soluţionarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea se soluţio-
nează, potrivit Legii contencio-
sului administrativ 554/2004, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, în termen de 30 de zile, la 
Tribunalul Hunedoara.

l Debitorul SC Egea Prod SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociaț i i  SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Teren situat în Mun. 
Ploieşti, Str. Văleni, Nr.31B, Județ 
Prahova, având suprafața de 
289mp. Prețul de pornire al lici-
tației este de 24.280,00 Euro 
exclusiv TVA; 2.Mijloace fixe în 
valoare de 6.495,00 Lei. Prețul 
caietului de sarcini pentru imobil 
”teren” aflat în proprietatea SC 
Egea Prod SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire 
al licitaților pentru imobil, repre-
zintă 20% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, din Raportul de 
evaluare; -Prețul de pornire al 
licitaților pentru mijloacele fixe 
reprezintă 35% din valoarea de 
piață, prezentată în Raportul de 
evaluare pentru fiecare bun în 
parte iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de:  
-consemnarea în contul nr. 
RO88BITR003010035250RO01 
deschis la Veneto Banca S.P.C.A.  
Ag. Ploieşti până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a 
Caietului de sarcini şi a Regula-
mentelor de licitație pentru 
proprietatea imobiliară şi mijloa-
cele fixe de la sediul lichidato-
r u l u i  j u d i c i a r.  P e n t r u 
proprietatea imobiliară şi mijloa-
cele fixe, prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 
22.03.2018 ora 15:00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de l ic i taț i i  vor f i  în data 
0 5 . 0 4 . 2 0 1 8 ;  1 9 . 0 4 . 2 0 1 8 ; 
03.05.2018; 17.05.2018, ora 15:00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare cu un telefon în prea-
labi l  d l .  Crist ian Ciocan, 
0753.999.028. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro. 
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l Debitorul SC RUPS SA socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Propri-
etate imobiliară „Teren arabil” în 
suprafață de 16.163,80mp., situat 
în intravilanul Orașului Dărmă-
nești, Județ Bacău, având nr. 
cadastral 390 -730 -731 -732 -733 
-734 -735 -740 -988. Preț pornire 
licitație 6.465,50 Euro exclusiv 
TVA. 2.Proprietate imobiliară 
„Teren arabil” în suprafață de 
4.581mp., situat în intravilanul 
Comunei Dofteana, Județ Bacău, 
având nr. cadastral 1030. Preț 
pornire licitație 1.672,00 Euro 
exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini pentru imobilele ”Tere-
nuri” aflate în proprietatea SC 
RUPS SA este de 1.000,00 lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitaților pentru imobilele ”Tere-
nuri” aparținând SC RUPS SA 
reprezintă 50% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de:  -consemnarea în contul nr. 
RO53BITRPH1RON038212CC01 

deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
rești, Ag. Ploiești, până la orele 
14.00 am din preziua stabilită lici-
taţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeași daăt a 
Caietului de sarcini pentru propri-
etățile imobiliare, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
imobilele ”Terenuri” prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 23.03.2018, ora 14.00, iar 
dacă proprietățile imobiliare nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 30.03.2018, 06.04.2018, 
13.04.2018, 20.04.2018, ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Judet 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro. 

PIERDERI  
l Pierdute Verificarea tehnica si 
Certificatul de autentificare emise 
pentru autoturismul Opel Astra cu 
nr. de identificare WOLOAHL 
3552132972. Le declar nule.

l L&P Business Group SRL cu 
sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. 
Mitropolit Dosoftei nr. 58, CUI 
17053409, J40/21143/2004, declar 
pierdut si nul certificat inregistrare 
si certificate constatatoare autori-
zare. 

l Metropolitan Tehnic Services 
SRL cu sediul social in Bucuresti, 
Str. Baraj Bicaz nr. 9, bl. M2, sc. 1, 
et. 5, ap. 174, Sector 3, CUI 
22383578, J40/16889/2007 pierdut 
si declar nul certificat inregistrare si 
certificate constatatoare autorizare. 

l SC Contact Rezonans Sistem 
Srl, CUI 1543217, declar pierdut si 
nul Certificat Constatator pt 
punctul de lucru din Alexandru 
Antoniu nr.5B, ap.1, sector 5, 
Bucuresti. 

l Legitimație de transport student 
pierdută pe numele Iaurum 
Roxana Oana. O declar nulă.

l SC Pajen SRL, cu sediul în sat 
Taureni, nr.10, jud.HR, având 
CUI:15180953, am pierdut urmă-
toarele certificate constatatoare: 
nr.15907 din 06.08.2015; nr.6489 
din 20.02.2009. Le declarăm nule.

l Legitimație de transport student 
pierdută pe numele Iaurum 
Roxana Oana. O declar nulă.

l Pierdut CI pe numele Gherghi-
noiu Florela, carnet și legitimaţie 
de student emise de USAMV 
București. Le declar nule.

l Iordachi Oana-Florentina, 
Alexandria, pierdut certificat 
manager transport persoane nr. 
14011/2016, emis de ARR.

l Se declară pierdut certificatul de 
înregistrare seria B nr. 2428314, al 
societăţii SC Ultratest SRL, cu sediul 
social în București, sector 1, str. Vasile 
Alecsandri, nr. 12, CUI 1559745/ 

09.12.1992, nr. J40/8761/14.08.1991, 
data eliberări 28.10.2010.

l Subsemnatul Nicolae Cornel 
declar  pierdut  autorizaţ ie 
construire numărul 255 –H din 
29.05.2003 din strada  Humulești 
nr. 11, București emisă de 
Primăria sector 5.

l Pierdut carnet și legitimaţie de 
student pe numele Dinu Mihai, 
emise de Universitatea București, 
Facultatea de Geografie. 

l Pierdut atestat bord seria 
0002935 eliberat la data de 
29.01.2018 de către Căpitănia 
Drobeta- Turnu Severin pe numele 
Subțire Alin Dejan. Se declară nul.

l SC Iri Best Events SRL cu sediul 
în Jud. Ilfov, oraș Voluntari, Aleea 
Popasului nr. 6, cu J23/3130/2012, 
CUI 308617705, pierdut certificat 
constatator  Nr. 45610 din 
28.07.2015, pentru punctul de lucru 
din Jud. Constanţa, sat Costinești, 
comuna Costinești, în zona Pizeria 
Albert. Îl declar nul.




