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OFERTE SERVICIU
l Angajam conducatori auto 
pentru bena24to, Ro-Italia, 
telefon: 0751410112.

l Hotel Oxford si Hotel Malibu 
din Mamaia angajeaza in 
conditii foarte avantajoase: 
receptioner, camerista, bucatar 
sef, bucatar, bufetier, ospatari si 
ajutori de ospatari cu experi-
enta. Oferim cazare, detalii la 
0735.333.103, office@hote-
loxford.ro.

l Firmă de construcţii anga-
jează pentru punct de lucru 
Timişoara: -finisor, lăcătuş, 
sudor, dulgher, fierar betonist; 
-Macaragiu - calificare maca-
ragiu GRUPA B - manevrează 
macarale deplasabile pe căi cu 
şină de rulare având braţ şi 
platformă rotitoare; -Maşinist 
pod rulant - macaragiu grupa 
E. OFERIM: cazare, 2 mese/zi, 
salariul atractiv+tichete masă 
val.15 lei+bonus relocare+prime 
de sărbători. Se cere şi se oferă 
seriozitate. Menţionăm că se 
decontează transportul acasă o 
dată la trei  săptămâni. Candi-
daţii interesaţi pot obţine detalii 
suplimentare la numărul de 
telefon 0745.474741 de luni 
până vineri în intervalul orar 
08:00-16:00.

l Anunţ Privind organizarea 
concursului de încadrare a 
postului vacant de şef birou gr. 
II  la Biroul achiziții şi contrac-
tări Conform H.G. 286/2011, 
Institutul Național de Medicină 
Aeronautică şi Spațială cu 
sediul în  Bucureşti, strada 
Mircea Vulcănescu, nr. 88 sector 
1, organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual de şef 
birou gr. II  la Biroul achiziții şi 
contractări. Nivelul studiilor: - 
diplomă de licență în speciali-
tatea biroului; 
Specializări: - curs/specializări 
în domeniul achizițiilor; - cunoş-
tințe utilizare SEAP – SICAP. 
Vechime în muncă: 5 ani. 
Vechimea în specialitate: 2 ani. 
08.06.2018, ora 10.30 – proba 
scrisă; 14.06.2018, ora 09.30 – 
interviul;- data limită de depu-
nere a dosarelor – 29.05.2018, 
ora 14.00. Depunerea dosarelor 
şi organizarea concursului se vor 
face la sediul Institutului Nați-
onal de Medicină Aeronautică şi 
Spațială, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon: 021/318.72.49, 
021/318.73.46, int. 128.

l Primăria Drăgăneşti de Vede, 
cu sediul în localitatea Drăgă-
n e ş t i  d e  Ve d e ,  j u d e ţ u l 
Te l e or man ,  o r gan i zează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
-inspector debutant -Comparti-
ment Asistenţă Socială, grad 
profesional debutant, clasa I, 
n u m ă r  p o s t u r i :  1  p o s t . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Drăgăneşti de 
Vede astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.06.2018, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 
21.06.2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
superioare de lungă durată; -să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de prevederile art.54 din 
Legea nr.188/1999 -Statutul 
funcţionarului public, republi-
cată. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Drăgă-
n e ş t i  d e  Ve d e ,  j u d e ţ u l 
Teleorman. Relaţii suplimentare 
şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: 
Primăria Drăgăneşti de Vede, 
persoană de contact: Popescu 
Polixenia -secretar la Primăria 
Drăgăneşti de Vede, telefon: 
0733.940.156, e-mail: primaria-
draganestidevede@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială Breaza, 
cu sediul în comuna Breaza, 
judeţul Buzău, organizează 
concurs în vederea ocupării 
posturilor contractuale vacante: 
(0.25 normă) de administrator 
financiar (contabil), (0,50 
normă) secretar pentru durată 
nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
comple tăr i l e  u l t e r ioare . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Şcolii Gimnaziale Breaza, 
astfel: Pentru postul de contabil: 
-Proba scrisă: 11.06.2018, ora 
10.00; -Interviul: 12.06.2018, ora 
10.00; Pentru postul de secretar: 
-Proba scrisă: 11.06.2018, ora 
13.00; -Interviul: 12.06.2018, ora 
13.00. Condiţiile generale de 
participare la concurs: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la art.3 din 
HG 286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs sunt: Pentru postul 
de contabil: a)studii economice 

superioare de lungă durată; b)
vechime în muncă: minim 1 an; 
c)cunoştinţe temeinice de legis-
laţie în domeniul învăţămân-
tului; d)cunoştinţe de operare 
PC, Windows 7, Microsoft 
Office 2007/2010, programe 
specifice de contabilitate. Pentru 
postul de secretar: a)studii supe-
rioare de lungă durată; b)
vechime în muncă: minim 1 an; 
c)cunoştinţe temeinice de legis-
laţie în domeniul învăţămân-
tului; d)cunoştinţe de operare 
PC, Windows 7, Microsoft 
Office 2007/2010. Candidaţii 
vor depune dosarele de înscriere 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării prezentului 
anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, până 
la data de 31.05.2018, ora 14.00, 
la sediul Şcolii Gimnaziale 
Breaza. Relaţii suplimentare şi 
bibliografia stabilită pentru 
concurs se pot obţine de la 
s e d i u l  u n i t ă ţ i i  s a u  l a 
tel.0238.501.809, Şcoala Gimna-
zială Breaza.

l Anunţ. Societatea Expo Nord 
Oltenia SA, cu sediul în oraşul 
Călimăneşti, strada Calea lui 
Traian, nr.1bis, jud.Vâlcea, soci-
etate specializată în organizarea 
de conferințe, târguri şi expo-
ziții la care sunt acționari 
Consiliul Județean Vâlcea şi 
Consiliul Local Călimăneşti, 
A N U N ŢĂ  Î N C E P E R E A 
PROCESULUI DE SELECŢIE 
PENTRU 5 MEMBRI ÎN 
CONSILIUL DE ADMINIS-
TRAŢIE. Selecția se va orga-
niza de către Comisia de selecție 
desemnată de Autoritatea 
Publică Tutelară, cu respectarea 
prevederilor Ordonanței de 
U r g e n ț ă  a  G u v e r n u l u i 
nr.109/2011, privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor 
publice modificată şi aprobată 
prin Legea nr.111/2016, la sediul 
Consiliului Județean Vâlcea, şi 
va consta în depunerea de către 
candidați a unui dosar de candi-
datură însoțit de declarația de 
intenție şi susținerea unui 
interviu de selecție. A. 
Calendarul selecției: 
1.Depunerea dosa-
rului de candidatură 
se va face  în maxim 
30 de zile de la data 
publicării anunțului 
în două ziare cu largă 
răspândire ;  data 
publicării anunțului 
este data de referință 
p e n t r u  c e l e l a l t e 
termene din Planul 
de selecție; 2.Selecția 
dosarelor se va face 

în 5 zile de la termenul limită de 
depunere a candidaturilor, data 
când se va întocmi lista lungă a 
candidaților; 3.Interviul de 
selecție se va susține în termen 
de maximum 10 zile lucrătoare 
de la data limită de depunerea 
candidaturilor şi soluționarea 
clarificărilor; 4.Stabilirea listei 
scurte a candidaților se va face 
în 3 zile de la data interviului; 
5.Rezultatul selectării dosarelor 
se afişează la sediul social cu 
menţiunea admis sau respins, 
însoţită de motivul respingerii 
dosarului, va fi comunicat 
candidaților în termen de 3 zile 
de la data interviului; 6.Se 
afişează lista scurtă întocmită 
pe baza selectării dosarelor în 
termen de 3 zile de la data inter-
viului; 7.Depunerea declarației 
de intenție se va face în maxim 
15 zile de la data afişării listei 
scurte; 8.În 4 zile de la termenul 
limită de depunere a Declarației 
de intenție se organizează 
selecția finală pe bază de 
interviu a candidaților din lista 
scurtă care au depus declarații 
de intenție. În cadrul interviului 
se testează abilitățile manage-
riale ale candidaților cu luarea 
în considerare a declarației de 
intenție; 9. Rezultatul selecției 
finale va fi comunicat candida-
ților care au susținut interviul 
pe baza declarației de intenție. 
B. Condiții întrunite de candi-
dați: a. Cerințe minime: -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor minimum 
5 ani; -experiență în îmbună-
tățirea performanței societăților 
sau regiilor autonome pe care 
le-au administrat sau condus; 
-cunoaşterea legislației specifică 
societății, conform bibliografiei 
menționate mai jos; -cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând 
Spaţiului Economic European 
şi domiciliul în România; 

-cunoaşterea limbii române 
(scris şi vorbit); -să nu aibă ante-
cedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru 
care candidează; -să nu fi desfă-
şurat activitate de poliţie poli-
tică, astfel cum este definită 
prin lege; -să nu facă parte din 
organele de conducere/coordo-
nare/control ale unei societăți cu 
acelaşi profil; -să fie funcționar 
public. b. Competențe: -compe-
tențe de management, etică şi 
integritate, gândire strategică, 
planificare, organizare şi capa-
citate de a lua decizii, analiză şi 
comunicare; C. Criterii de 
evaluare: 1.îndeplinirea cerin-
țelor minime;  2.competențe 
specifice sectorului; 3.compe-
tențe de guvernanță corpora-
tivă; 4.integritatea candidatului; 
5.independența candidatului; 
6.abilități de comunicare inter-
personală; 7.capacitatea de a 
lua decizii şi de a evalua 
impactul acestora; 8.alinierea 
declarației de intenție la scri-
soarea de aşteptări; 9.înscrieri în 
cazierul judiciar; D. Biblio-
grafie: -Legea nr.31/1990 privind 
societățile, republicată, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare; -Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare; -Hotărârea nr.722/2016 
pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor 
prevederi din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor 
publice; E. Conținutul dosarului 
de candidat: 1.Cererea de 
înscriere, ce cuprinde în mod 
obligatoriu un OPIS al docu-
mentelor dosarului; 2.CV în 
format Europass; 3.Copie act 
identitate; 4.Copiile documen-
telor care să ateste nivelul studi-
ilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; 5.
Copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condiției 
privind experiența în îmbună-
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tățirea performanței societăților 
sau regiilor autonome pe care 
le-au administrat sau condus; 
6.Copia carnetului de muncă 
sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea în specialitatea 
studiilor; 7.Cazier judiciar; 8.
Declarația pe propria răspun-
dere  conform modelului 
prevăzut în procedura de 
selecție, conform modelui afișat 
pe pe pagina de internet a 
Societății Expo Nord Oltenia 
SA. Informații suplimentare 
referitoare la organizarea și 
desfășurarea selecției pentru 
postul de administrator se pot 
obține de pe site-ul Consiliului 
Județean Vâlcea și de pe site-ul 
Primăriei Orașului Călimănești. 
Comisia de selecţie: dl.Adrian 
Mihăilă -Administrator Consi-
liul Județean Vâlcea -Preșe-
dinte; d-na Emilia Carmen 
Dima -Șef Serviciu Juridic, 
Contencios, Coordonare- Consi-
liul Județean Vâlcea -Membru; 
d-na Simina Maria Nistor-Se-
cretar Primăria Orașului Căli-
mănești –Membru.

l Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar sector 2 organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă, respectiv 
inspector de specialitate debu-
tant la Compartimentul Admi-
nistrativ. Data organizării 
probei scrise: 11.06.2018, ora 
10.00. Data organizării inter-
viului: 14.06.2018, ora 11.00. 
Locul: str. Luigi Galvani nr. 20, 
Sector 2, București. Dosarele de 
participare se depun până la 
data de 31.05.2018. Condiţii de 
participare: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă fără condiţii vechime. 
Detalii privind condiţiile speci-
fice și bibliografia de concurs se 
regăsesc pe pagina de internet 
www.invatatamantsector2.ro/
cadru-legislativ/posturi/anga-
jari/. Informaţii suplimentare la 
tel. 021.212.15.44/021.212.11.39
/222  -Bălan Carmen.

l În conformitate cu prevede-
rile H.G. nr. 286/2011, cu modi-
f i c ă r i l e  ș i  c o m p l e t ă r i l e 
ulterioare, Ministerul Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale 
anunță organizarea concur-
sului, în data de 11 iunie 2018, 
ora 10.00 proba scrisă,  pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de conducere de director 
general, din cadrul Agenției 

Domeniilor Statului. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență/ echivalentă sau studii 
universitare de licență, în unul 
din domeniile: științe econo-
mice, științe juridice, științe 
administrative, ingineria resur-
selor vegetale și animale sau 
inginerie geodezică; -Vechime în 
s p e c i a l i t a t e a  s t u d i i l o r – 
minimum 5 ani; Data, ora și 
locul de desfășurare a concur-
sului: Proba scrisă: în data de 11 
iunie 2018, ora 10.00, la sediul 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. Interviul: în 
maximum patru zile lucrătoare 
de la data susținerii probei 
scrise, conform art.24 alin.(5) 
din Regulamentul- cadru 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare, la sediul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltarii 
Rurale. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
de 31 mai 2018 (inclusiv), ora 
17,00 la sediul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale din str. B-dul Carol I 
nr.2 -4, sector 3, București. Date 
contact: tel. 021/3072484, email: 
mona.paunescu@madr.ro. Bibli-
ografia, condiţiile specifice de 
participare precum și actele 
solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe 
pagina de web www.madr.ro și 
afișate la sediul instituţiei din 
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 
București.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă Bulevardul 
Griviţei, demisol, parter, etaj, 
mansardă, Brașov. Telefon 
0749/585753, 0744/550966.

l Vând casă și teren, comuna 
Brăduleţ (Argeș). Detalii, tel. 
0784535335.

CITAȚII  
l Numitul Liahu Daniel- 
Laurentiu domiciliat in sat 
Credinta, comuna Chirnogeni, 
str.Eternitatii,  nr.12, jud. 
Constanta, este chemat la Jude-
catoria Hirlau, jud. Iasi in data 
de 22.05.2018 ora 9 in dosarul 
nr. 2269/239/2017 avand obiect 
stabilire domiciliu minor.

l Râncă S. Dragoș-Gelu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Hârlău, str.Ștefan cel Mare și 
Sfânt, nr.22, bl.24, et.1, ap.2, 

jud.Iași, este chemat la Judecă-
toria Hârlău în calitate de inter-
venient forțat, în dosarul 
135/239/2016 în data de 
06.06.2018, ora 09.00, la sediul 
Judecătoriei Hârlău, din orașul 
Hârlău, str.Gh.Doja, nr.1, jud.
Iași, în proces cu Chiru Camelia 
Emilia și Morariu Elena, pentru 
anulare contract de vânza-
re-cumpărare.

l Tiuga Marian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in jud.Iasi, 
mun.Iasi, str.Clopotari, nr.4, 
bl.612, sc.D, ap.1, este citat, in 
calitate de parat,  pentru 
termenul din data de 31 mai 
2018, la Judecatoria Iasi, sala 6, 
complet 02m, ora 8.30, in dosar 
nr.16649/245/2017, avand ca 
obiect "partaj bunuri comune/
lichidarea regimului matrimo-
nial", in contradictoriu cu recla-
manta Corduneanu (fosta 
Tiuga) Petronela.

l Tribunalul Maramureș, secția 
a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal citează 
pe numita Leleczi Maria, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
satu Mare, str. Păpădiei nr. 4, 
jud. Satu Mare, la această 
instantă, sala 76 comercial, 
complet specializat falimente 
nr. 5 NCPC, pentru ziua de 22 
mai 2018, ora 08:30, în calitate 
d e  p â r â t ă  î n  d o s a r 
2894/100/2015/a1, având ca 
obiect angajarea răspunderii 
conform art. 169 din Legea nr. 
85/2014.

l România. Judecătoria Sânni-
c o l a u  M a r e .  D o s a r  n r. 
387/295/2018. Data: 8.05.2018. 
Somație emnisa de Judecătoria 
Sânnicolau Mare în dosarul nr. 
387/295/2018. Prin care se 
adduce la cunoștință tuturor 
celor interesați că petenta 
Ciuras Elena, cu domiciliul în 
loc. Valcani nr. 205, jud. Timiș, 
a formulat acțiune civilă uzuca-
piune, prin care a solicitat 
instanței să constate dobândirea 
dreptului de proprietate asupra 
imobilului situate în loc. Valcani 
nr. 211, jud. Timiș, reprezen-
tând teren intravilan în supra-
față de 8240 mp, înscris în CF 
nr. 400813 Valcani (CF vechi nr. 
17780 nr cad 529 și să dispună 
înscrierea în CF a dreptului sau 
de proprietate cu titlu de uzuca-
piune. În baza art. 130 din 
decretul Lege 115/1938 cei inte-
resați sunt invitați să facă 
opoziție în termen de o luna de 
la afișarea prezenței.
l Pârâtul Buder Pal, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în locali-

tatea Nerău, nr.225, jud.Timiș, 
în prezent cu domiciliu necu-
noscut, este citat la Judecătoria 
Sânnicolau Mare, Sala 13, ora 
9:00, pentru termenul de jude-
cată din data de 13.06.2018, în 
proces cu reclamantul Cseh 
I o a n ,  î n  d o s a r u l  c u 
nr.3029/295/2017, având ca 
obiect declarare judecătorească 
a morții.

l Numita Dragomir Victoria, 
domiciliată în Craiova, str.
Bilteni, nr.73A, județul Dolj, 
este chemată în calitate de 
pârâtă la Judecătoria Craiova, 
la data de 25.05.2018, complet 
Civil 6, în dosarul cu nr. 
31276/215/2017 având ca obiect 
p r e t e n ț i i ,  d e  c ă t r e  S C 
Compania de Apă Oltenia SA.

l Badea Mihai-Marinel, cu 
ultimul domiciliu în Iași, str.
Fântânilor, nr.61, bl.B3, et.6, 
ap.60, jud.Iași, este chemat la 
Judecătoria Iași, Secția civilă, la 
data de 04.06.2018, Sala 6, 
completul C23, ora 8.30, în 
dosar nr.28542/245/2016, în 
calitate de chemat în garanție/
pârât pentru evicțiune, în 
proces cu Ciolpan Ștefan, 
Ciolpan Ghenuța, Hanganu 
Valentin și Hanganu Tomița în 
calitate de reclamanți și Carciuc 
Dragoș-Gabriel și Carciuc 
Roxana-Maria pârâți, litigiu ce 
are ca obiect revendicare imobi-
liară, rectificare carte funciară.

l Judecatoria Lipova, prin 
incheierea de sedinta din data 
de 12 aprilie 2018, a dispus 
afisarea prezentei somatii la usa 
instantei, prin care informeaza 
public ca reclamantii Garbovan 
Gheorghe, Marc Mariana si 
Marc Daniel-Valentin, au 
invocat dobandirea dreptului de 
proprietate, prin uzucapiune, 
asupra parcelei inscrisa in CF 
3 0 4 8 4 6  L i p o v a  n r. t o p . 
461-462/2, cu suprafata de 3303 
mp, constituit din teren intra-
vilan, proprietar tabular CAP. 
Cei interesati sunt invitati sa 
depuna, la sediul acestei autori-
tati, opozitii, cu precizarea ca, 
in caz contrar, in termen de 30 
de zile de la emiterea celei din 
urma publicatii se va trece la 
judecarea cererii.

l Se citează la sediul Biroului 
Individual  Notarial  Ene 
Frosina, cu sediul în Tulcea, la 
data de 11 iunie 2018, ora 11,00, 
eventual i i  succes ib i l i  a i 
defunctei Dinisov Elena, dece-
dată la data de 20.06.2014, cu 
ultim domiciliu în mun. Tulcea, 

judeţul Tulcea, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

l Pe rolul Judecătoriei Dorohoi 
se află dosarul nr. 501/222/2018 
privind părțile: reclamant Bise-
rica Sf. Împărați Constantin Și 
Elena reprezentată prin Preot 
Paroh Pleșca Florin – Dorohoi, 
str. A.I. Cuza, nr. 37, bl. A3, sc. 
C, ap. 52, județul Botoșani și 
pârât Unitatea Administrativ 
Teritorială a Comunei Șendri-
ceni Prin Primar Dohotaru 
Marin, comuna Șendriceni, 
județul Botoșani. Obiectul 
procesului este uzucapiune iar 
termenul de judecată este data 
de 31.05.2018.

l Tribunalul Brasov. Bdul. 15 
Noiembrie nr. 45. Sala T5, ci 
( s a l a  t 5 ) .  D o s a r  n r. 
10726/62/2012/a2 Numitul  
Borsos Horatiu cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Brașov, 
str. Codrul Cosminului, nr. 72, 
bl.16, sc.B, ap.14, jud. Brașov, 
este citat (chemat) in data de 13 
Iunie 2018 Ora 11:00 la Tribu-
nalul Brasov  Sectia a II-a 
Civila, de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal ce este situat in  
Brasov, Bdul. 15 Noiembrie nr. 
45, Jud. Brasov, in calitate de 
chemat in garantie in dosarul 
nr. 10726/62/2012/a2  recla-
manta fiind creditorul Tonescu 
Finance S.a.R.L., obiectul 
dosar: antrenare raspundere”.

DIVERSE  
l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaș-Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei împotriva SC Val 
Saby Forest SRL din comuna 
Scor țen i ,  Prahova ,  CUI 
32816849, J29/253/2014, la 
tribunalul Prahova – dosar 
847/105/2018, termen înregis-
trare creanțe 25 mai 2018, 
termen tabel preliminar 14 iunie 
2018, termen tabel definitiv 06 
iulie 2018, ședința adunării 
creditorilor 11 iulie 2018 ora 
14:00.

l Lichidator Judiciar C.I.I. 
Palaș-Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenţei împotriva SC 
Maripepa Interprest SRL din 
Băicoi, Prahova, CUI 28547912, 
J29/886/2011, la Tribunalul 
Prahova – dosar 850/105/2018, 
termen înregistrare creanțe 28 
mai 2018, termen tabel preli-
minar 07 iunie 2018, termen 
tabel definitiv 02 iulie 2018, 
ședința adunării creditorilor 12 
iunie 2018 ora 14:30.
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l S.C. British - American 
Tobacco România Investment 
S.R.L., Str. Laboratorului, Nr. 
17 - 19, Ploiești, Jud. Prahova, 
anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Execuție foraj 
pentru suplimentarea alimen-
tării cu apă a fabricii British - 
American Tobacco România 
Investment S.R.L. propus a fi 
amplasat în Str. Laboratorului, 
Nr.17 - 19, Ploiești,  Jud. 
Prahova. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorității compe-
tente pentru protecția mediului 
APM Prahova și la sediul S.C. 
British - American Tobacco 
România Investment S.R.L în 
zilele de luni - joi între orele 
9.00 – 12.00 AM. Observațiile 
publicului se primesc zilnic, la 
sediul autorității competente 
pentru protecția mediului APM 
Prahova, Strada Gheorghe 
Grigore Cantacuzino, nr. 306.

l SC OMV Petrom SA anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari de echipare 
de suprafata si conducte de 
amestec la sondele H18, H23, 
H21, H24 Independenta”, 
propus a fi amplasat in extravi-
lanul comunei Independenta 
judetul Galati. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Galati 
din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 
si la sediul SC OMV Petrom SA 
din Bucuresti, str. Coralilor nr. 
22, in zilele de luni - joi, intre 
orele 8.30 - 16.00 si vineri intre 
orele 8.30 - 13.30. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Galati din str. Regi-
ment 11 Siret nr.2.

l SC OMV Petrom SA anunta 
publicul interesat asupra depu-

nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari de amenajare 
platforma, drum acces si foraj 
sonda H8 Independenta”, 
propus a fi amplasat in extravi-
lanul comunei Branistea, T3/3, 
P C/C, DR, A judetul Galati. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul APM Galati din str. Regi-
ment 11 Siret, nr. 2 si la sediul 
SC OMV Petrom SA din Bucu-
resti, str. Coralilor nr. 22, in 
zilele de luni-joi, intre orele 8.30 
- 16.00 si vineri intre orele 8.30 
- 13.30. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM 
Galati din str. Regiment 11 Siret 
nr. 2.

l SC Slovan Agro L&K SRL, 
cu sediul in Nadlac, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 54, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul “Dezvoltarea Activi-
tatii Sc Slovan Agro L&K 
SRL”, propus a fi realizat in 
Nadlac, str. Tudor Vladim 
Irescu nr. 54 jud. Arad, (CF 
301697 – teren intravilan 
Nadlac). Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM ARAD, 
strada Splaiul Muresului, FN, 
judeţul Arad, sediul titularului 
din Nadlac, str.N. Balcescu nr. 
69C jud. Arad, între orele 08 – 
16.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic  la sediul APM 
ARAD, în zilele de luni – vineri 
orele 8.00 – 16.00.

l Comunicat Disponibilitate 
Raport Trimestrul I -2018: S.C. 
Complex Comet S.A. Bucuresti, 
cu sediul în București, B -ul 
Timișoara nr. 84, sector 6, înma-
triculată la Oficiul Registrul 
Comerţului București sub nr. 
J40/391/1991, CIF: RO2622360, 
Te l :  0 2 1 / 4 4 4 1 8 6 6 ,  F a x : 

021/4441869, în conformitate cu 
prevederile Art. 113 litera C din 
Regulamentul A.S.F. nr.1/2006 
privind emitenţii și operaţiunile 
cu valori mobiliare, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
i n f o r m e a z a  p u b l i c u l  c ă 
Raportul pentru Trimestrul I al 
anului 2018, împreuna cu Situ-
aţiile financiare ale societăţii  
pentru Trimestrul I -2018, sunt 
disponibile spre consultare și 
analiză pe pagina web a socie-
tăţii: www.complexcomet.ro, la 
Secţiunea “Pentru investitori”,  
pe pagina web a S.C. Bursa de 
Valori Bucuresti S.A.  -www.
bvb.ro,  precum și la sediul 
societăţii  din București, B-dul 
Timisoara nr. 84, sector 6. 
Raportul aferent Trimestrului I 
al anului 2018 , întocmit 
conform Anexei nr.30 la Regu-
lamentul A.S.F. nr. 1/2006 
privind emitenţii și operaţiunile 
cu valori mobiliare, precum și 
situaţiile financiare aferente 
Trimestrului I  -2018, au fost 
transmise către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară și S.C. 
Bursa de Valori București S.A., 
în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, aplicabilă.  Informaţii 
suplimentare despre situaţiile 
financiare aferente Trimestrului 
I -2018 se pot obţine de la sediul 
societăţii Complex Comet S.A. 
București sau la nr. de telefon: 
0 2 1 / 4 4 4 1 8 6 6  ș i  F a x : 
021/4441869. S.C. Complex 
Comet S.A. București infor-
mează publicul că situaţiile 
financiare ale societăţii aferente 
Trimestrului I -2018 nu au fost 
auditate. Data: 14.05.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Președintele 
Consiliului de Administraţie al 
Societăţii Pielorex S.A, cu sediul 
social în Comuna Jilava, Prel. 
Şoseaua Giurgiului, Nr. 33A, 
Judeţ Ilfov,  convoacă la sediul 
societăţii  pentru data de 
1 6 . 0 6 . 2 0 1 8  o r e l e  1 0 , 0 0 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, pentru 
discutarea și aprobarea urmă-
toarelor puncte ce alcătuiesc 
ordinea de zi: 1. Contractarea 
unuia sau mai multor credite 
bancare de la Libra Internet 
Bank SA și garantarea acestui/
acestor credit/e cu bunuri aflate 
în patrimoniul societăţii , 
precum și cu alte tipuri de 
garanţii; 2. Imputernicirea 
persoanei  -administrator al 
societăţii, care să reprezinte 
societatea pentru îndeplinirea 
formalităţilor necesare la 
contractarea creditelor și consti-

tuirea garanţiilor, precum și 
stabilirea limitelor de compe-
tenţă ale acestei persoane. Sunt 
convocaţi să participe la 
adunare toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor 
Societăţii Pielorex S.A. la data 
de 14.06.2018. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, 
Adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor  se va ţine la 
data de 18.06.2018, la aceeași 
oră și în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Documentele și 
materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării pot fi 
obţinute de la sediul societăţii. 
Acţionarii pot participa la 
adunare personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform 
dispoziţiilor legale. Procura 
specială se depune la sediul 
societăţii conform prevederilor 
legale. Președintele Consiliului 
de Administraţie, Acsinte 
Dorel.

LICITAȚII  
l SC Getic Grup SRL, in fali-
ment, anunta vanzarea prin 
lichidatorul judiciar C.I.I. 
Tudor  Catal in  George  a 
bunului mobil, prin licitatie 
publica. Sedintele de licitatie 
vor avea loc saptamanal, in 
fiecare zi de vineri, incepand 
cu data de 18.05.2018 pe o 
perioada de 9 saptamani, la 
sediul lichidatorului judiciar 
situat in Ploiesti, Str. Cerna Nr. 
11, Jud. Prahova. Date de 
contact: - telefon 0725093254; 
- fax 0344404029; - email: 
catalin.george.tudor@gmail.
com. Bunul ce urmeaza a fi 
licitat: - autoutilitara Dacia 
1307, pret diminuat cu 25% 
fata de pretul stabilit in cadrul 
raportului de evaluare. Caietul 
de sarcini, in valoare de 500 
lei, se va putea achizitiona de 
la sediul lichidatorului judi-
ciar.

l Comuna Drănic, județul 
Dolj, organizează în data de 
06.06.2018 licitație publică 
deschisă pentru vânzarea 
suprafeței de 458mp teren 
intravilan, proprietate privată a 
comunei Drănic, situată în 
Comuna Drănic, sat Drănic, str.
Principală, nr.69, județul Dolj. 
Terenul este grevat de sarcini, 
pe acesta se află construcții ce 
aparțin SC Ramini SRL. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Drănic sau la 
tel. 0251.351.178.   

 l Instituția Prefectului Județul 
Bistrița-Năsăud, organizează 
licitaţie publică cu strigare 
pentru atribuirea contractelor 
de închiriere a trei suprafețe de 
câte 1 mp fiecare, în vederea 
amplasării a trei automate de 
servit băuturi calde nealcoolice 
(cafea, ceai etc.), în spațiile 
comune ale sediului instituției 
din mun. Bistrița, Piața Petru 
Rareș nr.1. Documentația se 
poate obține de la sediul institu-
ției din municipiul Bistrița, 
Piața Petru Rareș nr.1, contra 
sumei de 50 lei, sau de pe site-ul 
instituției la următoarea adresă: 
http://bn.prefectura.mai.gov.ro/
informatii-de-interes-public/
achizitii-publice/ Depunerea 
ofertelor va avea loc până în 
data de 25 mai 2018  la orele 
12,00 iar licitaţia se va desfă-
șura în data de 30 mai 2018 ora 
10,00.  Informații suplimentare 
se pot obține la sediul instituției 
sau la telefon 0263216150 inte-
rior 29003, 29043.

PIERDERI  
l Pierdut ștampilă pătrată cu 
nr.206/2008 aparţinând Kruk 
R o m a n i a  S R L ,  C I F : 
RO21114156. O declar nulă.

l Socotec  International 
Romania SRL, cu sediul în 
București, Sector 2, Str. Soldat 
Neagu Florea nr.7, et.1, ap. 3, 
J40/20569/1993, CUI -4668828, 
declarăm pierdute Certificatul 
de  Înreg i s t rare  s e r ia  B 
nr.2851321 și certificatul consta-
ta tor  de  autor izare  d in 
16.12.2013. Le declarăm nule.

l Pierdut Carnet Student emis 
de Facultatea de Automatica si 
Calculatoare din cadrul Univer-
sitatii Politehnice Bucuresti, pe 
numele Lazar Angelescu Sergiu 
Adrian. Il declar nul.

l SC Bia Si Com SRL cu sediul 
in Bistrita, str.Andrei Muresanu 
nr.30, nr. de inregistrare la 
R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i : 
J06/165/1994, CUI: RO5412428 
declaram pe propria raspun-
dere ca am pierdut certificatul 
de inregistrare al societatii, il 
declaram nul.

l Pierdut legitimaţie pe numele 
Jișa Ion- Dorin, serie LRE- J 
Nr. 00006, emisă de SSPR.

l Pierdut dovadă înlocuitoare 
de permis auto emisă de Poliţia 
Rutieră Chitila pe numele de 
Buric Marian, în data de 
09.10.2016.


