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OFERTE SERVICIU
l Restaurant in zona Obor, anga-
jeaza urgent ospatarite/ picolite cu 
experienta. Relatii la telefon: 
021.250.65.70.

l Spitalul Municipal Urziceni orga-
nizează concurs în baza HG 
286/2011 pentru ocuparea următo-
rului post vacant: -un post de îngriji-
toare  –pe perioadă nedeterminată în 
cadrul Secției de Pediatrie. Condiții 
specifice în vederea participării la 
concurs:  -şcoală generală. Calendar 
desfasurare concurs: - 11.04.2018 ora 
15.00 –dată limită depunere dosar; 
-19.04.2018 ora 10.00- proba scrisă; 
-24.04.2018 ora 10.00 -proba 
interviu. Condițiile generale de 
ocupare a posturilor sunt prevăzute 
în art.3 din HG 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Dosarele de concurs vor conține 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Informații 
referitoare la organizarea şi desfăşu-
rarea concursurilor, bibliografiile şi 
după caz tematicile, calendarele de 
desfăşurare a concursurilor sunt 
afişate la sediul unității şi pe www.
spitalul-urziceni.ro. Relații supli-
mentare se obțin la tel. 0243.255.375, 
interior 131.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, 
organizează concurs în data de 
19.04.2018 pentru ocuparea a trei 
posturi vacante de muncitori necali-
ficați I la Serviciul administrativ, 
aprovizionare-transport -bloc 
alimentar, pe durată nedeterminată. 
Condiţii specifice: diplomă de 
şcoală generală. Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina în data de 
19.04.2018, ora 9.00- proba scrisă şi 
în data 24.04.2018, ora 9.00- proba 
interviu. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, până în data de 
05.04.2018 şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute  la  art .7  din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Primăria Bălileşti, cu sediul în 
localitatea Bălileşti, str.Principală, 
nr.169, judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: muncitor, 
grad I, nivel studii M, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 17.04.2018, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 
19.04.2018, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-

rele condiţii:  -studii: medii; 
-vechime: nu este obligatorie. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Bălileşti, judeţul Argeş. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Bălileşti, persoană de 
contact: Prunoiu Daniela-Mihaela, 
te lefon:  0720.217.817,  fax: 
0248.562.080, e-mail: primaria_bali-
lesti@yahoo.com

l Ministerul Justiţiei organizează, 
în perioada martie -iulie 2018, în 
conformitate cu dispoziţiile Regula-
mentului pentru ocuparea, prin 
concurs, a posturilor de execuţie 
vacante de personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, din Ministerul Justiţiei 
şi Institutul Național de Crimino-
logie, aprobat prin Ordinul minis-
trului justiției nr.666/C/2018, 
concurs pentru ocuparea a 26 de 
posturi de execuţie vacante de 
personal de specialitate juridică 
asimilat, potrivit legii, judecătorilor 
şi procurorilor, din cadrul Ministe-
rului Justiției (19 de posturi) şi 
Institutului Național de Crimino-
logie (7 posturi). Concursul constă 
în susținerea unei probe orale de 
verificare a cunoştințelor de limbă 
străină, eliminatorie, în data de 4 
iunie 2018, a unei probe de verifi-
care a cunoştințelor teoretice şi a 
unui interviu, care se vor desfăşura 
în Bucureşti. Datele la care se vor 
susţine proba de verificare a cunoş-
tințelor teoretice şi proba interviului 
vor fi comunicate ulterior prin 
afişare la sediul Ministerului Justi-
ţiei şi pe pagina de internet a Minis-
terului Justiţiei.  Depunerea 
cererilor pentru înscrierea la 
concurs se face în perioada 26 
martie 2018 -2 mai 2018, până la 
ora 16.00, la sediul Ministerului 
Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 
5, Bucureşti -Direcţia resurse 
umane, etajul 2, camera 6. Taxa de 
înscriere la concurs este de 400 lei. 
Repartizarea candidaților declarați 
admişi pentru Institutul Național 
de Criminologie se realizează 
potrivit prevederilor art.16 alin.(2) 
din Regulamentul mai sus menți-
onat, în mod centralizat pentru 
Ministerul Justiției şi Institutul 
Național de Criminologie. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
te le fon :  037 .204 .11 .66  sau 
037.204.11.82 sau pe pagina de 
Internet www.just.ro, secţiunea 
Minister -Cariere.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de consilier, clasa 
I, gradul profesional superior la 
Serviciul investiții publice, Direcția 
tehnică, investiții infrastructură 
drumuri publice şi transport public 
județean din Aparatul de speciali-
tate al Consiliului Județean Gorj. 
A.  Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului. Concursul se va 

desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj, astfel: - dată susţi-
nere proba scrisă:  23 aprilie 2018, 
ora 10:30; - dată susţinere interviu: 
în termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. B. Condiţiile de participare 
la concurs. 1. Candidații să fie 
absolvenți de studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
fundamental ştiințe inginereşti, 
domeniul de licență - inginerie 
civilă, specializarea - construcții 
civile, industriale şi agricole; 2. 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice 
- minimum 9 ani. C. Candidaţii vor 
depune dosarul de concurs în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, 
respectiv în perioada 23.03.2018 - 
11.04.2018, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj. D. Datele de contact 
ale secretarului comisiei de concurs: 
Mainerici Delia-Maria, consilier 
superior la Compartimentul de 
management al unităților sanitare 
preluate, monitorizare indicatori, 
salarizare din aparatul de speciali-
tate al Consiliului Judeţean Gorj, 
adresa de corespondență: Munici-
piul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, 
et .  2 ,  camera 236,  telefon: 
0372531236, adresă de email: delia.
mainerici@cjgorj.ro.

l Anunţ privind organizarea 
concursului pentru ocuparea 
postului corespunzător funcţiei 
publice de execuţie de consilier, 
clasa I, gradul profesional prin-
cipal, din cadrul Serviciului Finan-
ciar Contabil Resurse Umane şi 
Administrativ – Compartimentul 
Financiar Contabil. Instituţia 
Prefectului – Judeţul Ialomiţa cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1, 
Slobozia, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie de consilier, clasa I, gradul 
profesional principal, din cadrul 
Serviciului Financiar Contabil 
Resurse Umane şi Administrativ – 
Compart imentul  F inanciar 
Contabil – 1 post. Cerinţe de 
ocupare a postului: a) studii univer-
sitare economice de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
b)vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
-5 ani. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute la art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: Concursul 
se desfăşoară în 3 etape: -selecţia 
dosarelor - în termen de 5 zile lucră-
toare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor; 
-proba scrisă  - este programată în 
data de 24.04.2018, ora 11:00 la 
sediul Instituţiei Prefectului , 
Judeţul Ialomiţa din Piaţa Revolu-
ţiei, nr.1; -interviul va avea loc 

într-un termen de max.5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Instituţiei Prefec-
tului, Judeţul Ialomiţa  din Piaţa 
Revoluţiei nr. 1, tel: 0243/211012 
int.29055, Fax:0243234115, e-mail: 
maria.simion@prefecturaialomita.
ro, la doamna Simion Maria, consi-
lier în cadrul Compartimentului 
Resurse Umane, în termen de 20 de 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a şi 
într-un cotidian de largă circulaţie , 
respectiv în perioada 23.03.2018 – 
11.04.2018, ora 16:30. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu,docu-
mentele prevăzute la  art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0243211012 int. 29055, 
e-mail maria.simion@prefecturaia-
lomita.ro, persoana de contact 
Simion Maria, consilier Comparti-
ment resurse umane.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila” 
Bucureşti organizează următoarele 
concursuri pentru ocuparea unor 
posturi vacante de personal civil 
contractual, conform H.G. nr. 
286/2011 cu modificările şi comple-
tările ulterioare, astfel: -10 posturi 
vacante de asistent medical prin-
cipal– medicină generală, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– superioare; diplomă 
de licenţă în specialiatea asistenţă 
medicală generală, însoţită de supli-
mentul descriptiv; diplomă de baca-
laureat; adeverinţă examen de grad 
principal– medicină generală; certi-
ficat de membru OAMGMAMR– 
asistent  medical  general ist 
licenţiat– grad principal în medicină 

generală, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit 
de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent 
medical generalist  l icenţiat  
– grad principal în medicină gene-
rală (pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical genera-
list licenţiat– grad principal), avizat 
şi valabil la data concursului, sau de 
adeverinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMGMAMR 
(în cazul persoanelor care nu exer-
cită profesia de asistent medical 
generalist licenţiat– grad principal); 
nivel de acces la informaţii clasifi-
cate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: minim 5 ani ca 
asistent medical generalist . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă– 18.04.2018 ora 08.00, 
interviu– 25.04.2018 şi 26.04.2018, 
ora 08.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 26.03.2018– 
10.04.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Birou Învăţământ din 
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1 – telefon 
021.319.30.51–61 interior 108. -34 
posturi vacante de asistent medical 
principal– medicină generală, 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii– postliceale; 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea medi-
cină generală; diplomă de bacalau-
reat; adeverinţă examen grad 
principal- medicină generală; certi-
ficat de membru OAMGMAMR– 

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, 
clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului integrare 
europeană şi strategii de dezvoltare. Concursul de recrutare va 
consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi 
la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 23 aprilie 2018, cu începere 
de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 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 sau ştiinţe 
administrative cu specializarea administraţie publică; manager de 
proiect - acreditat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor/ Autoritatea Naţională pentru Calificări/ Institutul 
Naţional de Administraţie/ Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici, dovedit cu certificat de absolvire; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului 
Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunţului concur-
sului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în 
perioada 23 martie - 11 aprilie 2018.

Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, 
tel: 0230-212696, fax: 0230-520593, persoana de contact - Pînzariu 
Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, tel. 0230-
212696, int. 252, email ralucap@primariasv.ro.
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asistent medical generalist– grad 
principal în medicină generală, 
avizat şi valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical genera-
list– grad principal (pentru persoa-
nele care exercită profesia de asistent 
medical generalist– grad principal), 
avizat şi valabil la data concursului, 
sau de adeverinţa pentru participare 
la concurs, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent 
medical generalist– grad principal); 
nivel de acces la informaţii clasifi-
cate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: minim 5 ani ca 
asistent medical generalist . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă– 18.04.2018 ora 08.00, 
interviu– 25.04.2018 şi 26.04.2018, 
ora 08.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 26.03.2018– 
10.04.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Birou Învăţământ din 
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 
021.319.30.51–61 interior 108. -20 
posturi de infirmieră debutant, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii– minim 
generale; act doveditor de absolvire a 
studiilor; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: -. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă– 
18.04.2018 ora 13.00, interviu– 
25.04.2018 şi 26.04.2018, ora 08.00, 
la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 
26.03.2018– 10.04.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la Birou Învăţă-
mânt din S.U.U.M.C “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– 
telefon 021.319.30.51–61 interior 
108.

l Aeroclubul României cu sediul în 
Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 
54 sector 1,  organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
în data  de 18.04.2018, ora 10.00  
proba scrisă, respectiv în data de 
24.04.2018, ora 10.00 interviu. 
Dosarele  se depun la  sediul Aero-
clubului României  până la data 
10.04.2018, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare se obţin  la telefon 
0372.705.952– persoana de contact  
Călin Cristiana. Candidaţii trebuie  
să îndeplinescă condiţiile specifice 

pentru postul scos la concurs astfel: 
•Dispecer operaţiuni zbor  Tr I- 
Serviciul Informare Zboruri- Navi-
gaţie– 1 post: -studii medii;  
-vechime în specialitatea postului  
6,5 ani; -deţine licenţă  de personal 
operativ aeronautic în termen de 
valabilitate. Calendarul de desfăşu-
rare a concursului: -26.03.– 
10.04.2018- depunere dosare  
înscriere concurs (ora 12,00); 
-11.04.2018- selecţie dosare  şi 
afişare rezultat; -12.04. 2018- depu-
nere contestaţii selecţie dosare; 
-13.04.2018- soluţionare contestaţii 
s e l ec ţ i e  dosare  ş i  a f i şare ; 
-18.04.2018- proba scrisă– ora 10.00; 
-19.04.2018- afişare rezultate proba 
scrisă;  -20.04.2018- depunere 
c o n t e s t a ţ i i  p r o b a  s c r i s ă ;  
-23.04.2018- soluţionare contestaţii 
probă scrisă şi afişare; -24.04.2018- 
interviu începând cu ora 10,00; 
-25.04.2018- afişare rezultate 
interviu; -26.04.2018- depunere 
contestaţii interviu; -27.04.2018- 
soluţionare contestaţii interviu şi 
afişare rezultate finale. Informaţii 
privind înscrierea la concurs şi 
depunerea dosarelor: •Candidaţii 
trebuie să îndeplinescă condiţiile 
minime de vechime în specialitate 
necesare exercitării funcţiei. •În 
termen de 10 zile de la publicarea 
anunţului, respectiv până în data de 
10.04.2018 ora 12.00,  candidaţii 
depun dosarul de concurs care va 
conţine obligatoriu: a) Formularul 
de înscriere (se pune la dispoziţie de 
către Serviciul Resurse Umane al 
Aeroclubului României); b) Copia 
actului de identitate; c) Copia 
diplomei de studii şi a altor acte 
care atestă efectuarea specializării; 
d) Copii licenţe care atestă speciali-
zarea pentru postul solicitat; e) 
Copia carnetului de muncă  şi/sau 
adeverinţă care  să ateste vechimea 
în muncă  şi după caz, vechimea în 
specialitate necesare ocupării func-
ţiei; f) Curriculum Vitae; g) Cazi-
erul judiciar; h) Adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare, eliberată de medicul de 
familie sau  de către unităţi sanitare 
abilitate şi  care să conţină în clar, 
data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia– în format standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice. •Actele prevăzute la  pct 2 
lit.b)-e)  vor fi   prezentate şi în 
original,  în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
localitatea Bucureşti, Şoseaua 
Vergului, numărul 12, Sector 2, 
organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a următorului 
post vacant contractual de execuţie, 
conform HG nr.286/2011, de: 0,5 
normă -post medic primar speciali-
tatea sănătate publică şi manage-
ment -Biroul Managementul 
calităţii şi serviciilor medicale. 
Condiţiile generale şi specifice 
pentru medic primar specialitatea 
sănătate publică şi management: 
-diplomă de licenţă; -5 ani vechime 
în specialitate. Data concursului: 

18.04.2018, ora 10.00 -proba scrisă; 
23.04.2018 -interviul, ora 10.00. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor: 10.04.2018, până la ora 15.00. 
Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi tematica 
se afişează la sediul şi pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.ro. 
Date de contact: ec.Anghel Daniela, 
tel.021.255.50.85.

l Comuna Cristeşti, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, post vacant în 
cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Cristeşti, 
Compartiment urbanism şi amena-
jarea teritoriului, autorizare şi 
disciplina în construcţii. Concursul 
se va desfăşura la sediul nostru din 
localitatea Cristeşti, str.Principală, 
nr.678, judeţul Mureş, şi constă în 
trei etape succesive: -selecția dosa-
relor; -proba scrisă, care va avea loc 
în data de 24.04.2018, ora 10.00; 
-interviul, care va avea loc în data 
de 27.04.2018, ora 10.00. Se pot 
prezenta la următoarea etapă 
numai candidații declarați admişi 
în etapa precedentă. Pentru a parti-
cipa la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi următoa-
rele condiţii specifice: -condiţii de 
studii: absolvent de studii universi-
tare cu diplomă de licenţă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă într-unul din următoa-
rele domenii: arhitectură, urbanism, 
inginerie civilă, inginerie geodezică 
sau ştiinţe administrative; -vechime 
minimă în specialitatea studiilor de 
1 an. Dosarele de înscriere la 
concurs pot fi depuse în termen de 
20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la secretarul 
comisiei de concurs, la sediul insti-
tuţiei. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008, modificată 
şi completată prin Hotărârea 
Guvernului nr.761/2017. Informaţii 
referitoare la organizarea concur-
sului şi bibliografia pot fi obţinute 
de luni până vineri, între orele 8.00-
12.00, la sediul instituţiei sau la 
numărul de telefon: 0265.326.112, 
interior: 13 şi pe site-ul comunei: 
www.cristestimures.ro.

l Primăria Comunei Feleacu, cu 
sediul în localitatea Feleacu, nr. 131, 
județul Cluj, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante 
aprobat prin HG nr.286/2011, modi-
ficată şi completată de HG nr. 
1027/2014: -Inspector grd.IA 
-Compartiment Fond Funciar. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: superi-
oare specialitate cadastru; -vechime 

în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 10 ani. 
-Inspector debutant -Compartiment 
administrativ. Condiții specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare specialitatea 
ştiințe juridice, administrative sau 
finanțe bănci; -fără vechime. -Bibli-
otecar gr.II. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare specialitatea 
ştiințe administrative, juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 2 
ani. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -Proba scrisă: 
data 18.04.2018, ora 11.00, la sediul 
instituţiei; -Proba interviu: data 
20.04.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 10.04.2018, 
la sediul instituţiei. Date contact: 
tel.0264.237.097.

l Primăria Comunei Gavojdia, cu 
sediul în localitatea Gavojdia, 
numărul 295, judeţul Timiş, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, 1 
post, în cadrul Compartimentului 
de Asistenţă socială. Concursul se 
va desfăşura la sediul instituţiei 
astfel: -Proba scrisă în data de 
23.04.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 25.04.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă- asistenţă socială; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 1 an. 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 Comunei Gavojdia, din 
localitatea Gavojdia, nr.295, jud.
Timiş. Relaţii suplimentare şi coor-
donatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituţiei: Primăria Comunei 
Gavojdia, persoană de contact: 
Moica Lenuţa, secretar, telefon/fax: 
0256.335.921, e-mail: primgav@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Urdari, județul 
Gorj, cu sediul în comuna Urdari, 
satul Urdari, nr.83, organizează 
concurs de recrutare în vederea 
ocupării postului contractual vacant 
de guard (femeie de serviciu) în 
cadrul Compartimentului Utilități 
publice din aparatul de specialitate al 
primarului. Se vor respecta condiţiile 
generale stabilite de art.3 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii de 
participare specifice pentru postul 
guard (femeie de serviciu): -studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-fără vechime în muncă. Condiţiile de 
desfăşurare a concursului: Concursul 
va avea loc în data de 18 aprilie 2018, 

ora 10.00, proba scrisă, în data de 20 
aprilie 2018, ora 10.00, interviul, la 
sediul Primăriei Comunei Urdari, 
judeţul Gorj. Depunerea dosarelor se 
face în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afişării anunţului, la sediul 
Pr imărie i  Comunei  Urdar i 
(26.03.2018-10.04.2018). Relații supli-
mentare se pot obţine la număr de 
t e l e f o n :  0 2 5 3 . 2 3 3 . 4 6 5  s a u 
0728.842.196, persoană de contact: 
Sanda Elena -secretarul comunei 
Urdari.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, 
cu sediul în Bucureşti, Şos.Vergului, 
nr.12, sector 2, în conformitate cu 
Ordinul MS nr.869/2015, cu comple-
tările şi modificările ulterioare, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant temporar 
de medic specialist specialitatea 
anestezie terapie intensivă -Compar-
timentul ATI. Dosarul de înscriere 
la concurs va cuprinde următoarele 
acte: a)cererea în care se menţio-
nează postul pentru care doreşte să 
concureze; b)copia de pe diploma de 
medic, medic dentist, farmacist, 
după caz, biolog, biochimist, chimist 
şi adeverinţă /certificat de confir-
mare în gradul profesional; c)copie a 
certificatului de membru al orga-
nizaţiei profesionale cu viza pe anul 
în curs; d) dovada/înscrisul din care 
să rezulte că nu i-a fost aplicată una 
dintre sancţiunile prevăzute la 
art.447, alin.(1), lit.e) sau f), la 
art.531, alin.(1), lit. d) ori e), 
respectiv la art.618, alin.(1), lit.d) 
sau e) din Legea nr.95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, ori la art.39, alin.(1), lit.c) sau 
d) din Legea nr.460/2003, privind 
exercitarea profesiunilor de biochi-
mist, biolog şi chimist, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordi-
nului Biochimiştilor, Biologilor şi 
Chimiştilor în sistemul sanitar din 
România; e)acte doveditoare pentru 
calcularea punctajului prevăzut în 
anexa nr.3 la ordin; f)cazierul judi-
ciar; g)certificat medical din care să 
rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează; h)Curri-
culum Vitae (CV); i)chitanţa de 
plată a taxei de concurs. Taxa de 
concurs este de 150Lei. Tematica de 
concurs este cea pentru examenul de 
medic specialist specialitatea 
anestezie terapie intensivă. Înscrie-
rile la concurs se fac la sediul 
unităţii în termen de 10 zile calen-
daristice de la apariţia acestui 
anunţ, iar concursul se organizează 
în maximum 30 de zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului, dar nu mai 
devreme de 6 zile lucrătoare de la 
încheierea înscrierilor. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 
021.255.50.85 -Serviciul RUNOS.

PRESTĂRI SERVICII  
l avocatulraspunde.ro- primul 
avocat robot din romania. Toate 
informatiile pe: www.avocatulras-
punde.ro
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CITAȚII  
l Numitul Jean De Fedorovits, 
este citat la Judecatoria Dragomi-
resti, in proces cu Bag Vasile si Bag 
Ileana, la termenul din data de 
0 2 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  i n  d o s a r  n r. 
130/224/2017, obiect uzucapiune.

l Numitii Berkan Iuon Vlad Lupu, 
Vlad Mihalyi, Timis Ianos, Timis 
Maria, Timis Istvan, Timis Laszlo, 
Timis Demeter, sunt citati la Jude-
catoria Dragomiresti, in proces cu 
Pop Grigore, la termenul din data 
de 02.05.2018, in dosar nr. 
381/224/2017, obiect uzucapiune.

l Se citeaza Tomescu Cezar la 
Judecatoria Arad, pentru data de 
17.04.2018, ora 9.00 sala 215, in 
c a l i t a t e  d e  p r a t  i n  d o s a r 
632/55/2018, avand ca obiect divort 
in contradictoriu cu reclamanta 
Tomescu Florica Stefania.

l Numiții Balog Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Cluj-Na-
poca, str.Gheorghe Enescu, nr. 14, 
jud. Cluj; Petean Teodora, Petean 
Mihail, Petean Rozalia, Petean 
Eugenia, Petean Ioan, Petean 
Zamfira, toți cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Comuna Sic, județul 
Cluj, sunt citați la Judecătoria 
C l u j - N a p o c a ,  l a  d a t a  d e 
12.04.2018, ora 08:30, completul 
C6-NCPC, camera 169, în calitate 
de pârâți în dos. nr.23620/211/2017, 
în procesul având ca obiect plân-
gere împotriva încheierii de carte 
funciară, cu reclamanții Rusu 
Valeria, Ciceu Cristina, Rusu 
Mircea, Rusu Mihai.

l Se citează SC IAGP SERVICE 
SRL, având J16/2485/1994, CUI: 
RO6209414, cu ultimul sediu social 
cunoscut în comuna Lăcrița-Mare, 
județul Dolj, pentru data de 
04.04.2018, ora 09.00, la Judecă-
toria Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 30, 
Craiova, Dolj, în dosarul nr. 
26253/215/2017, având ca obiect 
pretenții, în calitate de pârât, în 
proces cu SC ERGOLUX COM 
SRL, în calitate de reclamant.

l Citație. Pretenții. Vasile Vasile, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
com.Râmnicelu, sat Râmnicelu, 
jud.Buzău, este citat pentru data de 
29 martie 2018 la Judecătoria 
Râmnicu Sărat, ora 9:00, în dosarul 
cu nr. 2829/287/2017, completul C2, 
în calitate de pârât în contradic-
toriu cu IMO Property Investments 
București SA.

l Citație. Pretenții. Nicolescu 
Radu Ștefan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în București, str.Ritmului, 
nr.44, bl. 438, sc. 1, ap.5, Sector 2, 
este citat pentru data de 17 mai 
2018 la Judecătoria Sector 2, ora 
1 3 : 0 0 ,  î n  d o s a r u l  c u 
nr.17137/300/2017, completul 36, 
camera 123, în calitate de pârât în 
contradictoriu cu IMO Property 
Investments București SA.

l Călin Marta Mihaela este citată 
la Judecătoria Iași, Dosar nr. 
30015/245/2016, cu termen la 
11.04.2018, complet C25, ora 8.30,  
pentru divorț cu  Călin George 
-Daniel.

l Prin prezenta aducem la cunoș-
tința celor interesați că pe rolul 
Judecătoriei Gheorgheni se află 
dosarul nr.1622/234/2017 cu termen 
de judecată la data de 12 aprilie 
2018, având ca obiect uzucapiunea 
terenului situat în municipiul 
Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu, 
nr.104, județul Harghita, identificat 
în CF nr.52503 Gheorgheni sub 
nr.top.556/2, în suprafață de 
638mp, solicitat de reclamanții 
Lado Zsolt și Lado Tunde, cu domi-
ciliul în municipiul Gheorgheni, 
bulevardul Lacu Roșu, nr.104, 
județul Harghita, având ca propri-
etar tabular decedat pe Benedek 
Ana. Orice persoană interesată care 
pretinde vreun drept asupra imobi-
lului în cauză este invitată a 
formula cererea de opoziție la 
uzucapiune la Judecătoria Gheor-
gheni, în dosarul nr.1622/234/2017, 
cu termen de judecată la data de 12 
aprilie 2018.

l Se citează Green Industry IS 
SRL, la Judecătoria Iași, dosar 
nr.31705/245/2017, cerere de 
valoare redusă,  la  data de 
29.03.2018, ora 08.30, Sala S3.

l Judecătoria Babadag -judeţul 
Tulcea. Dosar nr.226/179/2017. 
Destinatar: Silai Arsene. Obiectul 
dosarului: Declarare judecătorească 
a morţii, com. Jurilovca/str. 
Codrului, nr. 1/Jud. Tulcea. Citaţie. 
Sunteţi chemat în această instanţă, 
cam.Sala Penal/Civil, complet C3, 
în data de 11 aprilie 2018, ora 
09.00, în calitate de pârât, în proces 
cu Inspectoratul de Poliţie al Jude-
ţului Constanţa -Serviciul Investi-
gaţii Criminale, cu sediul în mun.
Constanţa, b-dul Mamaia, nr.104-
106, jud.Constanţa, în calitate de 
reclamant.  

l Se citează la Judecătoria Năsăud 
numiții Esti Reitere, Moldovan 
Cristian, Moldovan Eleodor, 
Domide Ana, Flămând Ana, Ernst 
Ioan, Ernst Petru, Flămând 
George, Filipoi Palagea, Flămând 
Maria, Flămând Iacob, Flămând 
Ana, Flămând Hermina, Flămând 
Melent ia ,  Domide  S imion, 
Alexandru Sofronia, Flămând 
Victor, Flămând Dumitru, Flămând 
Leonida, Butian Maria, Morozan 
Fras ina,  Flămând Tit iana, 
Flămând Maftei, Flămând Ioan, 
Porcius Maria, Porcius Pantelimon, 
Muntean George, în calitate de 
p â r â ț i ,  î n  d o s a r u l  c i v i l 
1836/265/2017, pentru termenul din 
25.04.2018. 

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar al SC Sters 
SRL anunt deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului preva-

zuta de Legea nr. 85/2014 in dosarul 
nr. 614/118/2018 af lat pe rolul 
Tribunalului Constanta – Sectia 
a-II-a Civila. Termenul limita 
pentru depunerea declaratiilor de 
creanta 04.05.2018. Termen de 
verificare a creantelor, intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
prel iminar al  creantelor la 
14.05.2018. Termen de intocmire si 
a f i s a r e  a  t a b e l u l u i  d e f i -
nitiv08.06.2018. Sedinta adunarii 
generale a creditorilor la data de 
18.05.2018.

l Nica Petrisor,  t i tular al 
P.U.Z.-,,construire ansamblu locu-
inte colective P+3”, in localitatea 
Bragadiru, str. Raul Doamnei , 
nr.15, anunta publicul interesat 
asupra Deciziei etapei de incadrare 
luata in cadrul sedintei  Comite-
tului  Special constituit din data de 
10.01.2018, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara aviz 
de mediu. Observatii /comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de 
la publicarea anuntului.

l Aceasta informare este efectuata 
de OMV PETROM SA, str. Cora-
lilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce 
intentioneza sa solicite de la Admi-
nistratia Bazinala de Apa Siret, aviz 
de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Echipare si 
conducta de total sondele H4, 1497 
Independenta” propus a f i 
amplasat in localitatea Schela, 
intravilan si extravilan, Judetul 
Galati. Aceasta investitie este noua. 
Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de Gospodarire 
a Apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa mentionata. 
Persoanele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l S.C. ME BA ERIK HOUSE  
S.R.L., anuntă elaborarea primei 
versiuni a planului/ programului  
P.U.Z. construire locuinte indivi-
duale si functiuni complementare, 
și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului/ P.U.Z. construire locuinte 
individuale si functiuni comple-
mentare, Arad, Zona Sanevit, zilnic 
între arele 8,30 -12. Comentariile și 
sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Arad, Splaiul Mure-
sului  FN, jud. Arad, în termen de 
15 zile calendaristice de la data 
ultimului anunt.

l SC Iri Forest Assets SRL cu 
sediul în București, Sos. Bucures-
ti-Ploiesti Nr.42-44 Complex 
Baneasa Business &Technology 
Park, Cladirea B, Etaj 2, titular al 
Planului  Amenajament Silvic UP 
XII Frumușica cu amplasamentul 
în UAT Mădârjac, Horlești și 
Dumești, anunță publicul interesat 
asupra, depunerii solicitării de obți-
nere avizului de mediu. Informa-
ț i i l e  p r i v i n d  c o n ț i n u t u l 
documentației tehnice a proiectului 
propus pot fi consultate  la sediul 
APM Iași - Calea Chisinaului nr. 
43,  Iași zilnic (orele 08:00 – 16:00). 
Observațiile publicului se primesc la 
sediul APM Iași, în termen de 18 
zile de la publicarea anunțului.

l SC Iri Forest Assets SRL având 
sediul în Bucuresti, Str  Sos. Bucu-
resti-Ploiesti NR.42-44, Complex 
Baneasa Business&Technology 
Park, Cladirea B, Etaj 2, titular al 
panului Amenajament silvic UP X 
Popești, cu amplasamentul în UAT 
Dumești, Popești și Mădârjac, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu. Informatiile 
privind continutul documentatiei 
tehnice a  proiectului propus pot fi 
consultate la sediul APM Iasi – 
Calea Chisinaului nr. 43, Iasi  zilnic 
(orele 08:00 – 16:00 ). Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în scris 
la sediul APM Iași, în termen de 18 
zile de la publicarea anunţului.

l Va anuntam ca in dosarul nr. 
2369/55/2018 al Judecatoriei Arad 
s-a deschis procedura de declarare 
a mortii numitului Vincu Mitru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in , 
Sanpetru German, nr. 514, com. 
Secusigiu jud. Arad, cu invitatia ca 
orice persoana care poate oferi date 
pe care le cunoaste in legatura cu 
cel disparut sa le comunice Judeca-
toriei Arad in termen de 2 luni de la 
data publicarii prezentului anunt.

l Administratorul Unic al socie-
tăţii Ana Electric SA anunţă acţio-
narii societăţii Ana Electric SA 
înregistraţi în registrul acţionarilor 
la data de referinţă 01 martie 2018, 
să se prezinte la sediul societăţii 
situat în Bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 
1, biroul nr. 14, sector 1, începând 
cu data de 26.03.2018, pentru înca-
sarea dividendelor aferente anului 
2017 și celor aferente anilor ante-
riori, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii AGEA nr. 1/15.03.2018. 
Acţionarii care deţin cont bancar și 
doresc plata prin virament, sunt 
rugaţi să comunice Societăţii datele 
bancare, în vederea efectuării vira-
mentului, cu suportarea comisioa-
nelor corespunzătoare  de către 
acţionari. Dacă acţionarii doresc 
alte modalităţi de transmitere, pe 
cheltuiala lor, a dividendelor cuve-
nite, vor primi relaţii la telefon 
0212021199, de luni până vineri 
orele 09.00 -14.00. Programul de 
distribuire a dividendelor la casieria 
Societăţii este de luni până vineri în 
intervalul orar 09.00 -14.00. 

l SC Veroniki Ecogrup SRL, cu 
sediul în București, Intrarea 
Murmurului, nr.2-4, Sector 1, înre-
gistrată la Registrul Comerţului sub 
n r.  J 4 0 / 5 5 3 4 / 2 0 1 6 ,  C U I : 
RO3596275, informează pe cei 
interesaţi asupra depunerii solici-
tării de emitere a autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea de 
producţie folie termoformabilă din 
PET și caserole termoformate din 
PET, desfășurată în comuna 
Conţești, sat Bălteni, jud.Dâmbo-
viţa. Informaţii se pot solicita la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Dâmboviţa, municipiul 
Târgoviște, str. Calea Ialomiţei, nr.1, 
jud.Dâmboviţa, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-16.00. Propu-
neri sau contestaţii se pot depune la 
sediul APM Dâmboviţa în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ. 

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
împotriva debitoarei S.C. C.N. 
Service C.F. R.E.C. S.R.L cu sediul 
în București, str. Vălsănești, nr. 1J, , 
Sector 3, J40/13314/2006, CUI 
18943952, în dosarul 2904/3/2018 
aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
rești, Secţia Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului –16.04.2018, termenul 
de verificare a creanțelor, de întoc-
mire și publicare în BPI a tabelului 
preliminar de creanțe – 07.05.2018, 
termenul de definitivare a tabelului 
creantelor -01.06.2018, data primei 
ședințe a adunării generale a credi-
torilor este 14.05.2018. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 04.05.2018. Pentru 
relații: 021.318.74.25.

l Anunț de participare. Direcția 
Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6 invită 
asociațiile și fundațiile constituite 
conform legii, care îndeplinesc 
condițiile prevăzute de Legea 
350/2005, să depună proiectele în 
scopul atribuirii contractelor de 
finanțare nerambursabilă, pentru 
domeniul social (copii, persoane cu 
dizabilități, persoane vârstnice și 
personal din serviciile sociale). 
Finanțarea va fi acordată în confor-
mitate cu art. 20, alin 2 din Legea 
nr. 350/2005, privind regimul finan-
țărilor nerambursabile din fonduri 
publice, cu mențiunea alegerii 
acestei opțiuni pentru accelerarea 
procedurii de selecție a  proiectelor 
și cu H.C.L.S6 nr. 290 din data de 
23.11.2017. Suma totală aprobată, 
în conformitate cu H.C.L. nr 
35/22.02.2018 este de 8.000.000 lei, 
respectiv: 2.000.000 lei pentru copii, 
2.000.000 lei pentru persoane cu 
dizabilități, 3.900.000 lei pentru 
persoane vârstnice și 100.000 lei 
pentru personalul din serviciile 
sociale. Programul anual pentru 
acordarea de finanțări nerambursa-
bile pentru anul 2018 și Procedura 
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privind regimul finanțărilor neram-
bursabile din bugetul Consiliului 
Local Sector 6, pentru activitățile 
nonprofit de interes local din sfera 
serviciilor sociale pentru anul 2018, 
vor fi postate pe site-ul instituției, 
www.asistentasociala6.ro. Menți-
onăm că motivul accelerării proce-
durii de selecție de proiecte prin 
reducerea numărului de zile  are la 
bază aprobarea intârziată a  buge-
tului consolidat de venituri și chel-
tuieli al sectorului 6 al Municipiului 
București pe anul 2018. Data limită 
de depunere a proiectelor este 
13.04.2018, ora 14:00 la Registra-
tura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 
6 din Str. Cernișoara, nr.38-40, 
sector 6, București, selecția și evalu-
area proiectelor se va face în peri-
o a d a  1 6 . 0 4 . –  0 8 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
comunicarea rezultatelor pe 
09.05.2018, depunerea contestați-
ilor pe 10.05.2018, soluționarea 
contestațiilor în perioada 11.05-
14.05.2018 și anunțarea rezultatelor 
finale pe 15.05.2018. Criteriul de 
acordare a finanțării este punctajul 
total al proiectului, iar desemnarea 
proiectelor câștigătoare se va face 
în ordinea descrescătoare a puncta-
jelor, în limita bugetului aprobat. 
Informați i  suplimentare la 
numărul de telefon 021/745.72.37, 
interior 337, Birou Relații ONG. 
Anunțul de participare a fost 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, nr. 53 din 
21.03.2018.

l Anunț de participare la sesiunea 
de selecție a proiectelor care vor 
beneficia de finanțare de la bugetul 
Județului Gorj pe anul 2018, 
pentru activități nonprofit de 
interes general din domeniile: sport 
și cultură, în condițiile prevăzute de 
Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru acti-
vități nonprofit de interes general, 
cu modificările și completările 
ulterioare. U.A.T. - Județul Gorj - 
persoană juridică de drept public, 
cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, 
strada Victoriei, nr. 2-4, Județul 
Gorj, telefon: 0253/214006, fax: 
0253/212023, e-mail: consjud@
cjgorj.ro, cod fiscal 4956057, Cont 
IBAN RO61TREZ24A675000591100X, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Târgu-Jiu, reprezentat prin 
Cosmin-Mihai Popescu - Preșe-
dinte, în baza prevederilor art.16 
din Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes general, cu modificările și 
completările ulterioare, face cunos-
cută intenția de a atribui contracte 
de finanțare nerambursabilă pentru 
anul de execuție financiară 2018. Pe 
plan județean, acordarea de finan-
țări nerambursabile din fondurile 
bugetului Județului Gorj este regle-
mentată de Metodologia pentru 
atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă din fondurile 
publice ale Județului Gorj ce 

urmează a fi alocate pentru activi-
tăți nonprofit de interes general în 
anul bugetar 2018, în condițiile 
Legii nr. 350/2005, alocate pentru 
activități nonprofit de interes jude-
țean pentru anul 2018, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Jude-
țean Gorj nr. 26 din 07.03.2018. 
Consiliul Județean Gorj a aprobat 
în bugetul Județului Gorj pe anul 
2018 suma totală de 1.200.000 lei 
(Capitolul bugetar 67.02.02 – 
cultură, recreere, religie), pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 
350/2005, din care pentru: • Dome-
niul de activitate sport – suma 
aprobată 1.100.000 lei, din care 
pentru finanțarea: - Programului 
"Promovarea sportului de perfor-
manță" – suma aprobată 950.000 
lei. Activități eligibile: evidențierea 
contribuției semnificative și 
constante a sportului de perfor-
manță la reprezentarea și sporirea 
prestigiului României pe plan inter-
național; susținerea disciplinelor și 
a probelor sportive, în funcție de 
tradiția și de gradul de dezvoltare a 
fiecăreia la nivel național și interna-
țional; susținerea activității de 
performanță la nivelul copiilor și 
juniorilor; perfecționarea sistemelor 
de selecție, pregătire și competițio-
nale pentru fiecare ramură de 
sport; susținerea procesului de 
redresare a jocurilor sportive, în 
funcție de valoarea, tradiția și 
gradul de dezvoltare a fiecăruia la 
nivel național și internațional; susți-
nerea sporturilor de iarnă în 
vederea amplificării la nivel nați-
onal și internațional. În cadrul 
PROGRAMULUI "PROMO-
VA R E A  S P O RT U L U I  D E 
PERFORMANŢĂ", valoarea 
finanțării per proiect se va încadra 
între 50.000 lei și 500.000 lei. - 
Programulului ”Sportul pentru 
toți" – suma aprobată 150.000 lei. 
Activități eligibile: încurajarea 
practicării activităților fizice și 
sportive, în mod continuu, de cât 
mai mulți cetățeni; atragerea și 
stimularea tuturor categoriilor de 
cetățeni, fără nici o discriminare, în 
mod liber și voluntar, independent 
sau în cadru organizat, pentru 
practicarea activităților fizice și 
sportive. În cadrul PROGRA-
MULUI "SPORTUL PENTRU 
TOŢI", valoarea finanțării per 
proiect se va încadra între 30.000 lei 
și 50.000 lei. • Domeniul de activi-
tate cultură – suma aprobată 
100.000 lei. Activități eligibile: 
organizarea de festivaluri și mani-
festări artistice, culturale și tradiți-
onale organizate la nivel local, 
județean sau național; organizarea 
unor târguri culturale; punerea în 
scenă sau prezentarea unor specta-
cole de teatru, muzică, dans, film, 
interdisciplinare sau pluridiscipli-
nare; organizarea de simpozioane, 
dezbateri și întâlniri cu personali-
tăți științifice și culturale; organi-
zarea de expoziții de artă, de carte, 
istorice, numismatice, filatelice, 
documentare; programe culturale și 
educative pentru copii și tineret în 
județul Gorj; participarea la olim-

piade și concursuri școlare de 
interes local, județean sau național; 
editarea de cărți și publicații; 
crearea de pagini web, platforme 
on-line, platforme educaționale 
web și mobile, aplicații concursuri 
interactive virtuale, biblioteci elec-
tronice, baze de date/imagini. 
Pentru proiectele din DOMENIUL 
CULTURĂ, valoarea finanțării per 
proiect se va încadra între 10.000 lei 
și 30.000 lei. Metodologia pentru 
atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă din fondurile 
publice ale Județului Gorj ce 
urmează a fi alocate pentru activi-
tăți nonprofit de interes general în 
anul bugetar 2018, în condițiile 
Legii nr. 350/2005, alocate pentru 
activități nonprofit de interes jude-
țean pentru anul 2018, poate fi 
consultată pe site-ul autorității 
finanțatoare la secțiunea http://
www.cjgorj.ro/consiliul-jude-
tean-gorj/activitati/finantari-ne-
rambursabile-o-n-g/.  Astfel, în 
perioada 23 martie-10 aprilie 2018, 
U.A.T. - Județul Gorj lansează 
sesiunea de selecție a proiectelor 
din domeniile sport și cultură care 
vor beneficia de finanțare neram-
bursabilă de la bugetul Județului 
Gorj pe anul 2018, în baza Legii nr. 
350/2005. Data limită pentru depu-
nerea propunerilor de proiecte atât 
pentru domeniul sport, cât și 
pentru domeniul cultură, pentru 
care se solicită finanțare nerambur-
sabilă de la bugetul Județului Gorj, 
este 10 aprilie 2018, ora 16:00. 
Autoritatea finanțatoarea reduce 
termenul de depunere a solicită-
rilor, de la 30 de zile la minimum 15 
zile, de la publicarea anunțului cu 
scopul accelerării procedurii de 
selecție fundamentat pe interesul 
reciproc al subiectelor contractelor 
de finanțare, ce decurge din necesi-
tatea optimizării termenului de 
implementare a potențialelor 
proiecte depuse de persoane fizice și 
juridice fără scop lucrativ, ce 
urmează să fie selectate în condițiile 
prevăzute la art.20 alin.2 din Legea 
nr. 350/2005 privind regimul finan-
țărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Durata de implementarea a 
proiectelor se va încadra în inter-
valul de timp cuprins între data 
semnării contractului de finanțare 
și 30 noiembrie 2018. Cererile de 
finanțare, întocmite conform mode-
lului prevăzut în Metodologia 
pentru atribuirea contractelor de 
finanțare nerambursabilă din 
fondurile publice ale Județului 
Gorj ce urmează a fi alocate pentru 
activități nonprofit de interes 
general în anul bugetar 2018, în 
condițiile Legii nr. 350/2005, alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes județean pentru anul 2018, 
se vor depune, în plic închis, la 
Registratura Consiliului Județean 
Gorj, Str. Victoriei, nr. 2-4, Munici-
piul Târgu Jiu, Județul Gorj. Peri-
oada de selecție și evaluarea 
proiectelor din domeniile sport și 

cultură este 11-16 aprilie 2018. 
Informații suplimentare cu privire 
la procedura de selecție a proiec-
telor pot fi obținute la sediul Consi-
liului Județean Gorj, Str. Victoriei, 
nr. 2-4, Municipiul Târgu Jiu, 
Județul Gorj, tel. 0253214006, fax. 
0253212023, e-mail: consjud@
cjgorj.ro. 
   

SOMAȚII  
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Chisineu Cris se afla 
dosarul nr. 144/210/2018 cu termen 
de judecata la data de 09.05.2018, 
avand ca obiect cererea sotilor Kis 
Alexandru si Kis Rozalia Gizella, 
cu dom. in Adea nr. 24 jud. Arad, 
pentru constatarea dobandirii de 
catre acestia a dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune, asupra imobi-
lului format din casa de locuit si 
teren situat in Adea nr. 24 jud. 
Arad, CF 304862 Sintea Mare topo 
39-40, avand proprietari tabulari pe 
Kiss A Elisabeta Kiss A Iuliana si 
Kiss A Ioan. Persoanele interesate 
pot face opozitie la numarul de 
dosar indicat mai sus in termen de 
o luna de la data publicarii 
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator.  Consiliul de Admi-
nistraţie al SC PC SPLAI SA, cu 
sediul în București, Splaiul Unirii, 
Nr. 162, Sector 4, înregistrata la 
Registrul Comerţului București sub 
nr. J40/932/1991, CUI RO 368046, 
prin președintele Consiliului de 
Administraţie -George Minculescu, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor ce va avea loc, 
în data de 26.04.2018, ora 10.00 la 
sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi la Depozitarul 
Central S.A la data de 23.03.2018, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea situatiilor financiar  
-contabile aferente anului 2017; 2. 
Aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pentru anul 2018; 3. 
Prezentarea, dezbaterea și apro-
barea Raportului Administratorilor 
și al Comisiei de Cenzori pentru 
anul financiar 2017; 4. Validarea 
sau modificarea mandatelor orga-
nelor de conducere a societăţii. În 
cazul în care, cvorumul nu se va 
îndeplini la data mai sus menţio-
nată, adunarea generală ordinară a 
acţionarilor va fi convocată pentru 
data de 27.04.2018, în același loc și 
la aceeași oră. Președinte Consiliul 
de Administraţie, George Mincu-
lescu.

l Convocare: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
VULCAN S.A. –în insolvenţă: 
Subscrisa EURO INSOL SPRL, cu 
sediul ales pentru comunicare în 
București, strada Costache Negri 
nr. 1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, 
cod de identificare fiscală RO 
21119285, în calitate de adminis-
trator judiciar al Societăţii Vulcan 
S.A.,cu sediul în București, strada 
Dumitru Brumărescu  nr.15, Sector  

4, având cod unic de înregistrare 
RO 401290, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului București 
sub nr. J40/1655/1991, desemnat 
prin Încheierea din data de 
21/05/2013 prounţată  de  Tribu-
nalul București- Secția a VII-a 
Civilă în Dosarul nr. 18754/3/2013, 
În temeiul Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insol-
venței și de insolvență,  Legii nr. 
31/1990 privind societățile comer-
ciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii nr. 
24/2017 privind emitenţii de instru-
mente financiare și operaţiuni de 
piaţă, Regulamentului CNVM nr. 
6 /2009 pr iv ind exerc i tarea 
anumitor drepturi ale acționarilor 
în cadrul adunărilor generale ale 
societăților comerciale, cu modifi-
cările și completările ulterioare și 
Actului Constitutiv al societății: 
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
Vulcan  S.A. pentru data de 
27/04/2018, ora 11:00 la sediul 
societăţii din București, Strada 
Dumitru Brumărescu nr. 15, sector 
4. Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va avea ca ordine de zi 
următoarele: 1. Discutarea și apro-
barea situațiilor financiare anuale 
(bilanțul contabil, contul de profit și 
pierderi, note explicative) pentru 
exercițiul financiar al anului 2017. 
2. Audierea Raportului auditorului 
financiar extern asupra situațiilor 
financiare întocmite de  Vulcan S.A.  
la data de 31/12/2017. 3. Aprobarea 
datei de 25/05/2018 ca dată de înre-
gistrare a hotărârii AGOA pentru 
identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârii 
AGOA, conform art. 86 alin. 1  din 
Legea nr. 24/2017  privind emitenţii 
de instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă și a datei de 
24/05/2018 ca ex-date calculată în 
conformitate cu definiția dată de 
prevederile art. 2 lit. f din Regula-
mentul CNVM nr. 6/2009. 4. Apro-
barea împuternicirii dlui Petrișor 
Nicolae, Administrator special, cu 
aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri AGOA precum și efectu-
area demersurilor necesare pentru 
înregistrarea acesteia la ASF, BVB, 
Oficiul Registrului Comerțului 
București, semnarea Actului 
Constitutiv actualizat și a altor 
documente necesare la notariat. 
Aprobarea dreptului Administrato-
rului Special  de a delega toate sau 
o parte din puterile conferite mai 
sus oricărei persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat. În 
cazul în care nu se întrunește 
cvorumul legal, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii Vulcan S.A.  va avea loc în 
data în data de 30/04/2018  în 
același loc, la aceeași oră,  cu 
aceeași ordine de zi și aceeași dată 
de referinţă. Capitalul social al 
Vulcan S.A. este format din 
29.722.686 acțiuni nominative, 
dematerializate, cu valoare nomi-
nală de 2,5 lei, fiecare acțiune deți-
nută dând dreptul la un vot în 
Adunarea Generală a Acționarilor. 
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Participă acţionarii înscrişi în regis-
trul de evidenţă al acţionarilor la 
data de 13/04/2018, considerată 
data de referinţă. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au dreptul 
de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală şi de asemenea are/au 
dreptul de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi. Propunerile privind 
introducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare, însoţite de copiile actelor 
de identitate (buletin/ carte de iden-
titate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice), ale acţi-
onarilor, pot fi depuse la sediul 
societăţii din Bucureşti, str. 
Dumitru Brumarescu nr.15, sector 
4, în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării prezentei convocări 
în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e :  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
N A R Ă  D I N  D A TA  D E 
27/30.04.2018. Fiecare acţionar 
poate depune întrebări în scris 
privind punctele de pe ordinea de zi 
a  Adunării Generale Ordinare, 
însoţite de copia actului de identi-
tate valabil (buletin/ carte de identi-
tate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice), la sediul 
Societăţii din Bucureşti, str. 
Dumitru Brumarescu nr.15, sector 
4, până la data de 20.04.2018, în 
plic închis, cu menţiunea scrisă în 

clar şi cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
N A R Ă  D I N  D A TA  D E 
27/30.04.2018. Accesul acţionarilor 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă, în locul în care se 
desfăşoară adunarea generală a 
acţionarilor, este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, făcută 
în cazul acţionarilor persoane fizice 
cu actul de identitate sau, în cazul 
persoanelor juridice şi al acţiona-
rilor persoane fizice reprezentate, în 
baza unei împuterniciri speciale 
(procuri speciale) sau generale. 
Procurile speciale se pot obţine de la 
sediul societăţii sau accesând 
pagina de internet, la adresa www.
vulcan.ro, secţiunea Investitori/
AGA începând cu data de 
26/03/2018. Împuternicirea gene-
rală se poate acorda de către acţio-
narul emitent, în condiţiile Legii 
27/2017  privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de 
piață, art. 96 (10) -96 (13) sau unui 
avocat. La completarea procurilor 
speciale acționarii trebuie să țină 
cont de posibilitatea completării/ 
actualizării ordinii de zi, caz în care 
aceste documente vor fi actualizate 
şi disponibilizate până cel târziu la 
data de 13/04/2018. Acţionarii 
persoane fizice care nu pot participa 
la adunarea generală, precum şi 
acţionarii persoane juridice, vor 
depune până la data de 13/04/2018, 
la sediul societăţii, împuternicirile 
speciale sau generale prin care 
împuternicesc alte persoane să-i 
reprezinte.  Acționarii Societății 
înregistrați la Data de Referinţă în 
registrul acţionarilor eliberat de 
Depozitarul Central S.A. au posibi-
litatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
prin utilizarea formularului de 
buletin de vot pentru votul prin 

corespondenţă ("Buletinul de vot"). 
Buletinul de vot poate fi obţinut 
începând cu data de 26/03/2018 de 
la Registratura Societăţii şi de pe 
website-ul Societăţii (www.vulcan.
ro). În cazul votului prin corespon-
denţă, Buletinele de vot, completate 
şi semnate, pot fi transmise sau 
depuse personal către/la Registra-
tura Societăţii prin orice formă de 
curierat cu confirmare de primire 
astfel încât să fie înregistrate ca 
fiind primite la Registratura Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
25/04/2018, în plic închis, cu menţi-
unea scrisă în clar şi cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENE-
R A L Ă  D I N  D A TA  D E 
27/30.04.2018. Buletinele de vot 
care nu sunt primite la Registratura 
Societăţii până la data mai sus 
menţionată nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului şi 
majorităţii în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. La comple-
tarea votului prin corespondență 
acționarii trebuie să țină cont de 
posibilitatea completării/ actuali-
zării ordinii de zi, caz în care aceste 
documente vor fi actualizate şi 
disponibilizate până cel târziu la 
data de 13/04/2018. Sub sancţiunea 
neluării în considerare a voturilor 
exprimate prin corespondenţă în 
caz contrar, formularele de vot prin 
corespondenţă trebuie însoţite obli-
gatoriu de documente care să 
permită identificare acţionarilor, 
astfel: În cazul acţionarilor 
persoane fizice: -copie C.I./B.I. sau 
paşaport în termen de valabilitate;  
-un specimen de semnătură lega-
lizat/ certificat de un notar public 
sau de un organism cu competenţe 
de legalizare/ certificare a semnă-
turii sau se poate proceda direct la 
legalizarea/ certificarea semnăturii 
aplicate pe formularul de vot prin 
corespondenţă; -dacă este cazul, 
copie C.I./B.I. paşaport în termen 
de valabilitate şi specimen de 
semnătură care să îndeplinească 
toate condiţiile de mai sus pentru 
reprezentantul legal al acţionarului 
persoană fizică, precum şi copie a 

documentului oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal 
(poate fi orice document din care 
rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu 
a acţionarului persoană fizică şi/sau 
motivul pentru care acestuia i-a fost 
desemnat un reprezentant legal). În 
cazul acţionarilor persoane juridice: 
-copie C.I./B.I. sau paşaport în 
termen de valabilitate pentru repre-
zentantul legal al acţionarului- 
persoană juridică; -un specimen de 
semnătură pentru reprezentantul 
legal al acţionarului, legalizat/ certi-
ficat de un notar sau de un alt 
organism cu competenţe de legali-
zare/ certificare a semnăturii sau se 
poate proceda direct la legalizarea/ 
certificarea semnăturii aplicate pe 
formularul de vot prin corespon-
denţă; -copie a certificatului de 
înmatriculare sau a unui document 
echivalent; -copie a documentului 
oficial care atestă calitatea de repre-
zentant legal a persoanei fizice care 
semnează formularul de vot prin 
corespondenţă în numele acţiona-
rului- persoană juridică (poate fi un 
certificat emis de Registrul Comer-
ţului sau de orice alt organism 
similar). Documentele, materialele 
informative şi proiectele de hotărâri 
în legătură cu Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pot fi 
consultate de acţionari la sediul 
societăţii, în zilele lucrătoare, înce-
pând cu data de 26/03/2018. Pentru 
a se asigura condiţii bune de desfă-
şurare a Adunării Generale a Acțio-
narilor Vulcan S.A., rugăm ca 
acţionarii să-şi anunţe din timp 
intenţia de a participa la şedinţă, la 
telefon numărul 021-3199480 sau 
prin fax la numărul 021.3199481, 
până cel  târziu în data de 
24/04/2018. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de 
telefon menţionat mai sus şi pe 
website-ul societăţii (www.vulcan.
ro). Administrator judiciar, EURO 
INSOL SPRL.

l Convocare: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
PROSPECTIUNI S.A. –în reorga-

nizare: Subscrisa EURO INSOL 
SPRL, cu sediul ales pentru comu-
nicare în Bucureşti, strada Costache 
Negri nr. 1-5, etaj 3, sector 5, RSP 
0069, cod de identificare fiscală RO 
21119285, în calitate de adminis-
trator judiciar al Prospecțiuni S.A. 
înregistrată la Registrul Comerțului 
sub numărul J40/4072/1991, C.U.I. 
1552801 cu sediul în Bucureşti, 
strada Caransebeş, nr.1, sector 1, 
t e l :  0 2 1 . 3 1 9 . 6 6 . 6 0 ,  f a x : 
021.319.66.56 („Societatea”) 
desemnat în data de 05.04.2016 în 
dosarul  nr.12297/3/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti, Secția 
a VII-a Civilă, În temeiul Legii nr. 
85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței şi de insol-
vență,  Legii nr. 31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare, Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare 
şi operaţiuni de piaţă, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, Regu-
lamentului CNVM nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor drep-
turi ale acționarilor în cadrul 
adunărilor generale ale societăților 
comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Actului 
Constitutiv al societății: Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii Prospectiuni 
S.A.  pentru data de 26/04/2018, ora 
11:00 la sediul societăţii din Bucu-
reşti, strada Caransebeş nr. 1, sector 
1. Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va avea ca ordine de zi 
următoarele: 1. Discutarea şi apro-
barea situațiilor financiare anuale 
(bilanțul contabil, contul de profit şi 
pierderi, note explicative) pentru 
exercițiul financiar al anului 2017. 
2. Audierea Raportului auditorului 
financiar extern asupra situațiilor 
financiare întocmite de  PROSPEC-
TIUNI S.A.  la data de 31/12/2017. 
3. Aprobarea datei de 24/05/2018 ca 
dată de înregistrare a hotărârii 
AGOA pentru identificarea acţio-
narilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii AGOA, conform 
art. 86 alin. 1  din Legea nr. 24/2017  
privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă şi a 
datei de 23/05/2018 ca ex-date 
calculată în conformitate cu defi-
niția dată de prevederile art. 2 lit. f 
din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. 4. Aprobarea împuternicirii 
dlui Petrişor Nicolae, Administrator 
special, cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri AGOA precum şi 
efectuarea demersurilor necesare 
pentru înregistrarea acesteia la 
ASF, BVB, Oficiul Registrului 
Comerțului Bucureşti, semnarea 
Actului Constitutiv actualizat şi a 
altor documente necesare la nota-
riat. Aprobarea dreptului Adminis-
tratorului Special  de a delega toate 
sau o parte din puterile conferite 
mai sus oricărei persoane compe-
tente pentru a îndeplini acest 
mandat. În cazul în care nu se 
întruneşte  cvorumul  legal , 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii Prospectiuni 
S.A., va avea loc în data în data de 
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27/04/2018 în acelaşi loc, la aceleaşi 
oră,  cu aceeaşi ordine de zi şi 
aceeaşi dată de referință. Capitalul 
social al Prospecțiuni SA este 
format din 718.048.725 acțiuni 
nominative, dematerializate, cu 
valoare nominală de 0,10 lei, fiecare 
acțiune deținută dând dreptul la un 
vot în Adunarea Generală a Acțio-
narilor. Participă acţionarii înscrişi 
în registrul de evidenţă al acţiona-
rilor la data de 13/04/2018, conside-
rată data de referinţă. Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social are/au 
dreptul de a introduce noi puncte 
pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală şi de asemenea are/au 
dreptul de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi. Propunerile privind 
introducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare, însoţite de copiile actelor 
de identitate (buletin/ carte de iden-
titate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice), ale 
acţionarilor, pot fi depuse la sediul 
societăţii din Bucureşti, str. Caran-
sebeş nr. 1, sector 1, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării 
prezentei convocări în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, 
în plic închis, cu menţiunea scrisă 
în clar şi cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ DIN 
DATA DE 26/27.04.2018. Fiecare 
acţionar poate depune întrebări în 
scris privind punctele de pe ordinea 
de zi a  Adunării Generale Ordi-
nare, însoţite de copia actului de 
identitate valabil (buletin/carte de 
identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înregis-
trare în cazul persoanelor juridice), 
la sediul Societăţii din Bucureşti, 
str. Caransebeş nr. 1, sector 1, până 
la data de 19.04.2018, în plic închis, 
cu menţiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e :  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ DIN 
DATA DE 26/27.04.2018. Accesul 
acţionarilor înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă, în 
locul în care se desfăşoară 
adunarea generală a acţionarilor, 
este permis prin simpla probă a 
identităţii acestora, făcută în cazul 
acţionarilor persoane fizice cu actul 
de identitate sau, în cazul persoa-
nelor juridice şi al acţionarilor 
persoane fizice reprezentate, în 
baza unei împuterniciri speciale 
(procuri speciale) sau generale. 
Procurile speciale se pot obţine de 
la sediul societăţii sau accesând 
pagina de internet, la adresa www.
prospectiuni.ro, secţiunea Investi-
tori/AGA începând cu data de 
25/03/2018. Împuternicirea gene-
rală se poate acorda de către acţio-
narul emitent, în condiţiile Legii 
27/2017  privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de 
piață, art. 96 (10) -96 (13), sau unui 

avocat. La completarea procurilor 
speciale acționarii trebuie să țină 
cont de posibilitatea completării/ 
actualizării ordinii de zi, caz în care 
aceste documente vor fi actualizate 
şi disponibilizate până cel târziu la 
data de 12/04/2018. Acţionarii 
persoane fizice care nu pot parti-
cipa la adunarea generală, precum 
şi acţionarii persoane juridice, vor 
depune până la data de 24/04/2018, 
la sediul societăţii, împuternicirile 
speciale sau generale prin care 
împuternicesc alte persoane să-i 
reprezinte, în copie, cuprinzând 
mențiunea conformității cu origi-
nalul sub semnătura reprezentan-
tului. Copii ale împuternicirilor 
sunt reținute de societate, urmând a 
se  menționa despre aceasta în 
procesul- verbal al adunării gene-
rale. Acționarii Societății înregis-
trați la Data de Referinţă în 
registrul acţionarilor eliberat de 
Depozitarul Central S.A. au posibi-
litatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
prin utilizarea formularului de 
buletin de vot pentru votul prin 
corespondenţă ("Buletinul de vot"). 
Buletinul de vot poate fi obţinut 
începând cu data de 25/03/2018 de 
la Registratura Societăţii şi de pe 
website-ul Societăţii (www.prospec-
tiuni.ro). În cazul votului prin 
corespondenţă, Buletinele de vot, 
completate şi semnate, pot fi trans-
mise sau depuse personal către/la 
Registratura Societăţii prin orice 
formă de curierat cu confirmare de 
primire astfel încât să fie înregis-
trate ca fiind primite la Registra-
tura Societăţii până cel târziu la 
data de 24/04/2018, în plic închis, 
cu menţiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e :  P E N T R U 
A D U N A R E A  G E N E R A L Ă 
ORDINARĂ DIN DATA DE 
26/27.04.2018. Buletinele de vot 
care nu sunt primite la Registratura 
Societăţii până la data mai sus 
menţionată nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului şi 
majorităţii în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. La comple-
tarea votului prin corespondență 
acționarii trebuie să țină cont de 
posibilitatea completării/ actuali-
zării ordinii de zi, caz în care aceste 
documente vor fi actualizate şi 
disponibilizate până cel târziu la 
data de 12/04/2018. Sub sancţiunea 
neluării în considerare a voturilor 
exprimate prin corespondenţă în 
caz contrar, formularele de vot prin 
corespondenţă trebuie însoţite obli-
gatoriu de documente care să 
permită identificare acţionarilor, 
astfel: În cazul acţionarilor 
persoane fizice: -copie C.I./B.I. sau 
paşaport în termen de valabilitate;  
-un specimen de semnătură lega-
lizat/certificat de un notar public 
sau de un organism cu competenţe 
de legalizare/ certificare a semnă-
turii sau se poate proceda direct la 
legalizarea/ certificarea semnăturii 
aplicate pe formularul de vot prin 
corespondenţă; -dacă este cazul, 
copie C.I./B.I. paşaport în termen 
de valabilitate şi specimen de 

semnătură care să îndeplinească 
toate condiţiile de mai sus pentru 
reprezentantul legal al acţionarului 
persoană fizică, precum şi copie a 
documentului oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal 
(poate fi orice document din care 
rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu 
a acţionarului persoană fizică şi/sau 
motivul pentru care acestuia i-a 
fost desemnat un reprezentant 
legal). În cazul acţionarilor 
persoane juridice: -copie C.I./B.I. 
sau paşaport în termen de valabili-
tate pentru reprezentantul legal al 
acţionarului- persoană juridică; -un 
specimen de semnătură pentru 
reprezentantul legal al acţionarului, 
legalizat/certificat de un notar sau 
de un alt organism cu competenţe 
de legalizare/ certificare a semnă-
turii sau se poate proceda direct la 
legalizarea/ certificarea semnăturii 
aplicate pe formularul de vot prin 
corespondenţă; -copie a certifica-
tului de înmatriculare sau a unui 
document echivalent; z11z1 -copie 
a documentului oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal a 
persoanei fizice care semnează 
formularul de vot prin corespon-
denţă în numele acţionarului- 
persoană juridică (poate fi un 
certificat emis de Registrul Comer-
ţului sau de orice alt organism 
similar). Documentele, materialele 
informative şi proiectele de hotărâri 
în legătură cu Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pot fi 
consultate de acţionari la sediul 
societăţii, în zilele lucrătoare, la 
Registratură şi vor fi disponibile pe 
website-ul Societăţii (www.prospec-
tiuni.ro) începând cu data de 
25/03/2018. Pentru a se asigura 
condiţii bune de desfăşurare a 
Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor Prospecțiuni S.A., rugăm 
ca acţionarii să-şi anunţe din timp 
intenţia de a participa la şedinţă, la 
telefon numărul 021319.66 60/ int. 
2104 sau prin fax la numărul 
021.319.66.56, până cel târziu în 
data de 20/04/2018. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la Biroul 
Juridic/ Relaţii Investitori, la 
numărul de telefon menţionat mai 
sus şi pe website-ul societăţii (www.
prospectiuni.ro). Administrator 
judiciar, EURO INSOL SPRL.

l Convocare: I. Administratorul 
Unic al Conef S.A. (denumită în 
continuare “Societatea”), cu sediul 
în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, 
etaj 1, Sector 4, România, înmatri-
culată la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/377/1991, CUI RO 1555107 
convoacă în temeiul art.117 din 
Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
înscrişi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la sfârşitul zilei de 10 
aprilie 2018, considerată data de 
referinţă, pentru data de 25 aprilie 
2018, la orele 11:00, la sediul Socie-
tăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii 
nr.64, etaj 1, Sector 4, România. În 
cazul în care la data menţionată nu 
se întruneşte cvorumul de prezenţă 
prevăzut de Actul constitutiv al 

Societăţii, se convoacă şi se fixează 
în temeiul art.118 din Legea 
31/1990, republicată, cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a Acţi-
onarilor pentru data de 26 aprilie 
2018, la orele 11:00 la sediul Socie-
tăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii 
nr.64, etaj 1, Sector 4, România. II. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor este urmă-
toarea: 1. Aprobarea raportului 
Administratorului Unic pentru 
anul 2017 şi descărcarea lui de 
gestiune. 2. Aprobarea situaţiilor 
financiare pentru anul 2017 pe baza 
Raportului Administratorului Unic 
şi a Raportului Auditorului Finan-
ciar pentru anul 2017. 3. Aprobarea 
repartizării profitului net pentru 
anul 2017. 4. Aprobarea Progra-
mului de Activitate pentru anul 
2018. 5. Aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 
2018. 6. Aprobarea remuneraţiei 
Administratorului Unic pentru 
anul 2018. 7. Aprobarea limitei 
generale a remuneraţiilor suplimen-
tare acordate directorilor pentru 
anul 2018. 8. Alegerea auditorului 
financiar care va exercita funcţia de 
auditor financiar al Societăţii înce-
pând cu data de 01.09.2018 şi 
stabilirea duratei contractului de 
audit. 9. Desemnarea persoanelor 
î m p u t e r n i c i t e  s ă  s e m n e z e 
contractul de audit financiar. 10. 
Aprobarea împuternicirii domnului 
Ivan Constantin Emil pentru efec-
tuarea tuturor formalităţilor nece-
sare în vederea înregistrării 
hotararilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor. III. Docu-
mentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi se pot consulta şi 
procura, de la data convocării 
Adunării Generale a Acţionarilor, 
de la sediul Societăţii din Bucureşti, 
Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 
4, România. Formularele de 
procuri speciale pentru reprezen-
tarea acţionarilor în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
se pot obţine de la adresa de mai 
sus. După completarea şi semnarea 
procurii speciale, un exemplar se va 
transmite la sediul Societăţii până 
la data de 23 aprilie 2018, ora 9:00, 
cel de-al doilea urmând a fi 
înmânat reprezentantului pentru 
a-l avea asupra sa în adunare. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 021-408.35.00.

l Convocator: Directoratul Petro-
tel-Lukoil S.A., o societate pe 
acţiuni înfiinţată şi funcţionând în 
conformitate cu legislaţia romană, 
administrată în sistem dualist, cu 

sediul social în Ploieşti, str. Mihai 
Bravu, nr. 235, judeţul Prahova, 
România, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr. 
J29/111/1991, cod de identificare 
fiscală 1350659, având capital 
social subscris şi vărsat în valoare 
de 554.067.692,5lei (denumită în 
cele ce urmează “Societatea”), în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1991 a societăţilor, republi-
cată, cu completările şi modificările 
ulterioare şi cu dispoziţiile din 
Actul constitutiv al Societăţii, 
convoacă prin prezenta: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii la data de 27.04.2018, ora 
09,00, la sediul social al  Societăţii, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea situaţiilor financiare 
pentru anul 2017, inclusiv bilantul 
anual şi contul de profit şi pierderi. 
Societatea a  înregistrat  la 
31.12.2017 profit net în valoare de  
224.950.754 lei. 2. Aprobarea repar-
tizării din profitul net la rezerva 
legală a unei cote de 5% reprezen-
tând suma de 11.247.538 lei (repar-
tizarea cotei de 5% urmând a 
continua până când rezerva legală 
va atinge a cincea parte din capi-
talul subscris şi vărsat conform art. 
183 din Legea nr. 31/1990 republi-
cată), şi acoperirea pierderilor din 
exerciţiile financiare anterioare (la 
31.12.2017 pierderea reportată este 
de 3.110.585.384 lei) cu suma de 
213.703.216 lei. 3. Aprobarea 
propunerii Directoratului de a nu 
distribui dividende pentru anul 
financiar 2017. 4. Aprobarea 
Raportului anual, care cuprinde 
Raportul Directoratului şi Raportul 
Consiliului de Supraveghere pentru 
anul financiar 2017. 5. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru exerciţiul financiar 2018. 6. 
Aprobarea planului de investiţii 
pentru exercitiul financiar 2018. 7. 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
dlui. Vadim Vorobiev, membru al 
Consiliului de Supraveghere, 
pentru activitatea desfăşurată în 
perioada 01.01.2017- 06.04.2017. 8. 
Aprobarea descărcării de gestiune a  
dlui.  Rustem Gimaletdinov, 
membru al Consiliului de Suprave-
ghere, pentru activitatea desfăşu-
rată în perioada 06.04.2017-   
31.12.2017. 9. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a dlui. Ivan 
Odnolko si a dlui. Andrey Andreev, 
membri ai Consiliului de Suprave-
ghere, pentru activitatea desfăşu-
rată în perioada 01.01.2017-  
31.12.2017. 10. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a membrilor 
Directoratului, respectiv, a dlui. 
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Andrey Bogdanov, a dlui. Dan 
Dănulescu, a dnei. Olga Kuzina, a 
dlui. Alexey Vointsev şi a dnei. 
Elena Bobicheva pentru anul finan-
ciar 2017. 11. Stabilirea remunera-
ţiei membrilor Consiliului de 
Supraveghere pentru anul în curs, 
care să corespundă unei remune-
raţii nete de 1.500 USD pe lună. 12. 
Aprobarea împuternicirii acordata 
dnei. Adina Guţiu, cetăţean român 
cu domicil iul  în Bucureşti , 
România, identificată prin C.I. 
seria RX nr. 853427 eliberată de 
S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 
09.02.2016, în numele şi pe seama 
Acţionarilor, să semneze Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor. 13. Aprobarea împuterni-
ciri i  acordată dlui.  Andrey 
Bogdanov pentru a semna în 
numele Acţionarilor, şi îndeplini 
orice act sau formalitate cerută de 
lege pentru înregistrarea hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor,  dl. Andrey Bogdanov 
putând delega toate sau o parte din 
puterile conferite mai sus oricărei/ 
oricăror persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat, în 
conformitate cu informaţiile şi 
materialul prezentat. La Adunarea 
Generală Ordinară pot participa şi 
vota acţionarii Societăţii care sunt  
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de către Depozitarul 
Central S.A., la data de referinţă 
din data de 18.04.2017. Participarea 
acţionarilor se poate face personal 
sau prin reprezentant, reprezen-
tarea făcându-se în temeiul unei 
procuri speciale. Formularele de 
procură specială pot fi ridicate de la 
sediul Societăţii şi vor fi depuse în 
original, după completare şi 
semnare, cu 48 de ore înainte de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. Accesul Acţionarilor 
se face pe baza cărţii de identitate, a 
procurii speciale sau a mandatului, 
în cazul reprezentanţilor legali. 
Dacă la data de 27.04.2017, ora 
09,00, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor nu îndeplineşte 
condiţiile de întrunire, ea se va 
reconvoca în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi, în data de 28.04.2017, 
la ora 09,00. Materialele privitoare 
la punctele de pe ordinea de zi, se 
pun la dispoziţia Acţionarilor la 
sediul Societăţii  situat în Ploiesti, 
str. Mihai Bravu, nr. 235, judeţul 
Prahova, România, la Oficiul 
Juridic (între orele 9.00-15.00) de la 
data publicării convocării Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, 
precum şi pe site-ul www.petro-
tel-lukoil.com  sau www.petrotel.ro. 
La cerere, Acţionarilor li se vor 
elibera la sediul Societăţii, copii de 
pe aceste documente. Sumele perce-
pute pentru eliberarea de copii nu 
pot depăşi costurile administrative 
implicate de furnizarea acestora.

l Convocator: Directoratul Petro-
tel-Lukoil S.A., o societate pe 
acţiuni înfiinţată şi funcţionând în 
conformitate cu legislaţia română, 
administrată în sistem dualist, cu 
sediul social în Ploieşti, str. Mihai 
Bravu nr. 235, judeţul Prahova, 

România, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr. 
J29/111/1991, cod de identificare 
fiscală 1350659, având capital 
social subscris şi vărsat în valoare 
de 554.067.692,5 lei (denumită în 
cele ce urmează “Societatea”), în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1991 a societăţilor, republi-
cată, cu completările şi modificările 
ulterioare şi cu dispoziţiile din 
Actul constitutiv al Societăţii, 
convoacă prin prezenta: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor la data de 27.04.2018, ora 
11,00, la sediul social al Societăţii, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea de principiu a fuziunii 
prin absorbție precum şi inițierea 
procesului de fuziune dintre Socie-
tate, în calitate de societate absor-
bantă şi Lukoil Energy & Gas 
România S.R.L., o societate cu 
răspundere limitată constituită şi 
funcționând în conformitate cu 
legile din România, având sediul 
social în Municipiul Ploieşti, strada 
Mihai Bravu, nr. 235, clădirea CET 
2, județul Prahova, România, înre-
gistrată la Oficiul Registrul Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/1565/2006, 
având codul unic de înregistrare 
18868036 ("Lukoil Energy"), în 
calitate de societate absorbită.  2. 
Aprobarea autorizării şi împuterni-
cirii membrilor Directoratului 
pentru ca în numele şi pe seama 
acționarilor și a Societății:•să întoc-
mească proiectul de fuziune dintre 
Societate ş i  Lukoil  Energy 
("Proiectul de Fuziune") şi orice 
modificări/ suplimentări ale aces-
tuia, să stabilească condițiile fuzi-
unii şi să semneze Proiectul de 
Fuziune precum şi orice modificări/ 
suplimentări ale acestuia; •dacă va 
fi cazul, să pregătească şi să 
semneze situațiile financiare ale 
Societății care vor fi folosite pentru 
stabilirea condițiilor fuziunii dintre 
Societate și Lukoil Energy; •să 
îndeplinească toate operațiunile de 
ordin economic, financiar, operați-
onal şi juridic necesare pentru sau 
cu privire la întocmirea şi/sau publi-
carea Proiectului de Fuziune şi 
implementarea fuziunii prin 
absorbție dintre Societate şi Lukoil 
Energy, pentru contractarea unor 
consultanți/ profesionişti indepen-
denți (e.g. experți pentru evaluarea 
Proiectului de Fuziune, evaluatori, 
auditori etc.), semnarea de acorduri 
de confidențialitate şi orice alte 
acorduri, documente, cereri, înscri-
suri şi acte necesare pentru deru-
larea procedurilor de fuziune dintre 
Societate și Lukoil Energy; •să 
pregătească, semneze şi să înmâ-
neze sau să asigure pregătirea, 
semnarea şi înmânarea, şi atunci 
când va fi necesar sau oportun, să 
depună sau să asigure depunerea la 
autoritățile competente (inclusiv 
dar fără a se limita la Oficiul Regis-
trului Comerțului competent, 
Monitorul Oficial al României) a 
oricăror documente, formulare, 
cereri necesare, inclusiv solicitări 
suplimentare legate de înregistrarea 

şi publicarea Proiectului de 
Fuziune; •să semneze orice docu-
ment şi să efectueze orice formali-
tăți cu privire la procesul de fuziune 
dintre Societate şi Lukoil Energy; şi 
•să desemneze orice persoană fizică 
sau juridică să îndeplinească 
formalitățile necesare în vederea 
înregistrării, obținerii tuturor apro-
bărilor necesare în vederea înregis-
trării şi publicării Proiectului de 
Fuziune precum şi a oricărei modi-
ficări/ suplimentări a acestuia şi 
obținerii tuturor aprobărilor nece-
sare din partea autorităților compe-
tente (incluzând dar fără a se limita 
la Registrul Comerțului, Monitorul 
Oficial al României).•să delege 
oricare dintre puterile menționate 
mai sus oricărei persoane fizice sau 
juridice. 3. Publicarea Proiectului 
de Fuziune în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a. 4. Apro-
barea împuternicirii dlui. Andrey 
Bogdanov, cetățean rus, născut la 
data de 19.06.1963 în oraşul 
Cernuska, Regiunea Perm, URSS, 
domiciliat în com. Vetciac, str. 
Nagornaia, nr. 49, Regiunea Nizhni 
Novgorod, Federaţia Rusă, identi-
ficat cu paşaport nr. 53 0314772 
emis de Ministerul Afacerilor 
Externe din Rusia la data de 
14.01.2013, în calitate de Preşedinte 
al Directoratului şi Director 
General Executiv al Societății 
pentru ca în numele şi pe seama 
acționarilor şi a Societății:
•să reprezinte Societatea și acțio-
narii Societății în faţa tuturor 
instanţelor, ministerelor, oficiilor, 
departamentelor, agenţiilor, autori-
tăţilor şi instituţiilor financiare sau 
fiscale, a băncilor, şi în faţa oricăror 
alte persoane fizice sau juridice şi 
entități publice sau private, inclusiv 
dar fără a se limita la Registrul 
Comerţului, în scopul publicării în 
Monitorul Oficial al României a 
Proiectului de Fuziune şi a oricărei 
modificări/ suplimentări a acestuia 
precum şi a Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționa-
rilor Petrotel- Lukoil S.A. •să 
delege oricare dintre puterile menți-
onate mai sus oricărei persoane 
fizice sau juridice. 5. Aprobarea 
împuternicirii dnei. Adina Guţiu, 
cetăţean român cu domiciliul în 
Bucureşti, România, identificată 
prin C.I. seria RX nr. 853427 elibe-
rată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data 
de 09.02.2016, pentru ca, în numele 
şi pe seama acționarilor, să semneze 
Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor 
Petrotel- Lukoil S.A. La Adunarea 
Generală Extraordinară pot parti-
cipa şi vota acţionarii Societăţii care 
sunt înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor ţinut de către Depozitarul 
Central S.A., la data de referinţă 
din data de 18.04.2018. Participarea 
Acţionarilor se poate face personal 
sau prin reprezentant, reprezen-
tarea făcându-se în temeiul unei 
procuri speciale. Formularele de 
procură specială pot fi ridicate de la 
sediul Societăţii şi vor fi depuse în 
original, după completare şi 
semnare, cu 48 de ore înainte de 
Adunarea Generală Extraordinară 

a Acţionarilor. Accesul Acţionarilor 
se face pe baza cărţii de identitate, a 
procurii speciale sau a mandatului, 
în cazul reprezentanţilor legali. 
Dacă la data de 27.04.2018, ora 
11,00, Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor nu îndepli-
neşte condiţiile de întrunire, ea se 
va reconvoca în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi, în data de 
28.04.2018, la ora 11,00. Materialele 
privitoare la punctele de pe ordinea 
de zi se pun la dispoziţia Acţiona-
rilor la sediul Societăţii situat în 
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 235, 
judeţul Prahova, România, la 
Oficiul Juridic (între orele 9.00-
15.00) de la data publicării convo-
c ă r i i  A d u n ă r i i  G e n e r a l e 
Extraordinare a Acţionarilor, 
precum şi pe site-ul www.petro-
tel-lukoil.com sau www.petrotel.ro.  
La cerere, Acţionarilor li se vor 
elibera la sediul Societăţii, copii de 
pe aceste documente. Sumele perce-
pute pentru eliberarea de copii nu 
pot depăşi costurile administrative 
implicate de furnizarea acestora.

LICITAȚII  
l Anunț de participare. SC High-
Tech Industry Park Craiova SA 
anunţă licitație deschisă cu ofertă 
în plic pentru Reţele electrice 
-Etapa I -Instalaţii electrice de 
medie tensiune, posturi de transfor-
mare şi inel de joasă tensiune între 
posturile trafo. Pentru mai multe 
detalii accesaţi pag.: www.highte-
chindustrypark.ro, secţiunea Achi-
ziţii bunuri, servicii şi lucrări.

l Primaria orasului Cernavoda, str. 
Ovidiu nr. 11, jud. Constanta, 
t e l e f o n / f a x  0 2 4 1 4 8 7 1 2 1 , 
0241239578, primaria@cernavoda.
ro,  organizeaza in data de 
13.04.2018, ora 10:00, licitatie 
publica pentru  vânzarea terenurilor: 
- teren în str. Cazarmii, nr. 3, în 
suprafaţă de 50 mp, - teren în str. 
Viitorului, nr. 1, langa ap.5,  în 
suprafaţă de 123 mp, - teren în str. 
Pescarusului, nr. F.N., lot1A, în 
suprafaţă de 287 mp, persoanele 
interesate pot solicita caietul de 
sarcini, de la Compartimentul 
Cadastru din cadrul Primariei, ince-
pand cu data de 26.03.2018. Data 
limita pentru solicitarea clarificarilor 
este 05.04.2018. Data pentru depu-
nerea ofertelor, la Centrul de Infor-
mare pentru Cetateni din cadrul 
Primariei, este de 12.04.2018, ora 
13:00. Plicurile cu oferte se vor 
deschide in data de 13.04.2018, ora 
10:00, in sala 10 din cadrul Primariei 
Cernavoda. Persoana de contact – 
Cioară Mirela.

l Debitorul SC AD-EX SRL, soci-
etate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: Teren în 
suprafață de 10.000mp situat în 
extravilan com. Tărtăşeşti, satul 
Bâldana, jud. Dambovița, tarlaua 3, 
parcela 19/47, cu o deschidere de 
aproximativ 14,6m. Prețul de 
pornire al licitației este de  5.618,54  
Euro. Participarea la licitație este 

condiționată de: -consemnarea 
până la data stabilită pentru  
l i c i t a ț i e  î n  c o n t u l  n r. 
RO83PIRB4218736909001000 
deschis la Piraeus Bank -Sucursala 
Berceni, pe seama debitoarei SC 
AD-EX SRL, a garanției de partici-
pare la licitație în cuantum de 10%  
din prețul de pornire (plata se va face 
în lei la cursul BNR din data efectu-
ării plății); -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini în 
valoare de 300 lei exclusiv TVA, care 
va fi plătit prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank –Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzesti nr.71, et.5, 
cam.504, sector 1. Prima şedință de 
licitație va avea loc în data de 
02.04.2018, ora 14.00. Dacă 
imobilul nu se adjudecă la această 
dată, următoarele licitații vor avea 
loc în datele de: 16.04.2018, 
23.04.2018, 30.04.2018, 07.05.2018, 
14.05.2018, 21.05.2018, 28.05.2018, 
04.06.2018 si 11.06.2018 de la ora 
14.00. Toate şedințele de licitații se 
vor desfăşura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1, Bucu-
reşti. Pentru relații suplimentare 
sunați la tel: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l SC Petroutilaj SA, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a acti-
vului imobil Statie de epurare 
situat in com. Poiana Campina, 
sat Poiana Campina, inscris in CF 
21061, compus din teren in supra-
fata de 5304 mp si urmatoarele 
constructii: cladire vestiar – C1, 
cladire decantor – separator C2, 
pista decantor, aparat clorinat 
apa, la pretul total de 169.728 lei 
(fara TVA). Conform Certifica-
t u l u i  d e  u r b a n i s m  n r. 
23/16.03.2018, destinatia stabilita 
este pentru constructii, instalatii, 
retele aferente echiparilor tehnico 
– edilidare, constructii administra-
tive, incinte tehnice cu cladiri si 
instalatii pentru sistemul de 
alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu energie electrica si 
termica, gaze naturale.Daca 
cumparatorul este o societate 
platitoare de TVA, va opera 
taxarea inversa, iar pretul nu va fi 
purtator de TVA. Licitatia publica 
are loc in baza hotararilor Aduna-
rilor Creditorilor din data de 
19.12.2016 si 29.11.2017 si a regu-
lamentului de participare la lici-
tatie. Pretul este cel mentionat in 
Raportul de evaluare. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
27.03.2018, 29.03.2018, 03.04.2018, 
05.04.2018, 10.04.2018, 12.04.2018, 
17.04.2018, 19.04.2018, 24.04.2018 
si 26.04.2018, orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare 
la la sediul lichidatorului judiciar 
cat si la telefon 0344104525.
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l Serviciul public de Administrare 
şi Exploatare a Pieței Centrale 
Agroalimentare a Municipiului 
Câmpina anunță organizarea 
următoarei licitații publice deschise 
cu strigare pentru: -Închiriere spații 
comerciale din Complexul Corp C2 
al Pieței Centrale, după cum 
urmează: A. Etaj Corp C2: în 
suprafață de 352 mp, spațiu necom-
partimentat (open space). Pentru 
suprafața de la etaj se pot amenaja 
spații de la 20 mp până la 352 mp. 
Destinație: comercializare produse 
textile, încălțăminte, produse 
alimentare, produse electrocasnice, 
prestări servicii, alte produse 
conform HGR nr. 348/2004. Prețul 
de pornire al licitației este de 2,0 lei/
mp/zi (fără TVA) aprobat prin 
HCL Câmpina nr. 201/19.12.2017. 
Tariful de închiriere include toate 
utilitățile. B. Parter Corp C2: în 
suprafață de 13,08 mp. Destinație: 
comercializare produse textile, 
încălțăminte, produse alimentare, 
produse electrocasnice, prestări 
servicii, alte produse conform HGR 
nr. 348/2004. Prețul de pornire al 
licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără 
TVA) aprobat prin HCL Câmpina 
nr. 64/26.05.2016. Tariful de închi-
riere include toate utilitățile. Lici-
tația va avea loc în data de 
17.04.2018, ora 10:00, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. din Câmpina, Str. 
Republicii nr. 16A. Regulamentul 
de organizare al licitației va putea fi 
a c h i z i ț i o n a t  d e  l a  s e d i u l 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina. Infor-
mații suplimentare la telefon: 
0 3 4 4 . 1 0 8 5 1 3 ,  l a  s e d i u l 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina şi pe 
site-ul www.piatacampina.ro. 

l Debitorul SC Stigo SRL - in fali-
ment, in bankruptcy, en faillite cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Dumitru Gheata nr. 6, bl. CPL, sc. 
1, et. 2, ap. 28, jud. Mehedinţi, 
J25/389/2003, CIF: 15772360,  
aflată în procedura de insolvență 
dosar nr. 4781/101/2017 pe rolul 
Tribunalului Mehedinti, prin lichi-
dator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul in Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare bunul 
mobil la pretul stabilit prin raportul 
de evaluare după cum urmează: 1. 
* Autoutilitara N1  Peugeot 
Par tner,  nr.  inmatr i cu lare  
(MH-55-NOV)*, culoarea alb, an 

fabricatie 2011, serie sasiu 
VF3GC9HWCBN511595, serie 
motor 0109765, cod omologare 
BFPE531411U31E4, capacitate 
cilindrica 1560 cmc, la pretul de 
1.780 Euro – exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la pretul BNR din ziua 
platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului mobil 
descris anterior, il reprezinta Inche-
ierea de sedinta din data de 
22.11.2017 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 4781/101/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinti. Licitaţia va avea loc în locali-
ta tea  Dr.  Tr.  Sever in ,  s t r. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de 02.04.2018, orele 14:oo. 
Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei si achizitio-
narea caietului de sarcini in valoare 
de 200 lei. Cont deschis la BCR sub 
nr. RO73RNCB0179034562350001. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului mobil 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon- fax   0756482035 ,  sau 
0256/220827, email: office@consul-
tant-insolventa.ro; site: www.
consultant-insolventa.ro. 

l Anunţ privind concesionarea 
prin licitaţie publică deschisă a 
Iazului Focuri, aflat în domeniul 
public al comunei Focuri, judeţul 
Iaşi: 1. Informaţii generale privind 
concedentul– Comuna Focuri, cu 
sediul în Comuna Focuri, judeţul 
Iaşi, telefon +40232413620, fax 
+40232413717.2. Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii- 
concesionarea Iazului Focuri, aflat 
în extravilanul Comunei Focuri, în 
vederea realizării de culturi pisci-
cole şi activităţi conexe.3. Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentaţiei de atri-
buire; -de la sediul concedentului– 
Comuna Focuri, cu sediul în 
Comuna Focuri, judeţul Iaşi, 
te lefon +40232413620,  fax 
+40232413717; 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire; 
-compartimentul de achiziţii 
publice din cadrul Primăriei 
Comunei Focuri, cu sediul în 
Comuna Focuri, judeţul Iaşi, 
te lefon +40232413620,  fax 
+40232413717. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006; -Taxa 
pentru obţinerea documentaţiei de 
atribuire: 50 lei. Aceste sume se vor 
achita în numerar la casieria conce-
dentului. 3.4. Data limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
-10.04.2018, orele 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor; 
-16.04.2018 orele 10.00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele- 
sediul consultantului:
 -SC Silver ROM AGRO SRL, 
şoseaua Bucium, nr. 32 A, Iaşi, jud. 
Iaşi, CUI RO 25472475, telefon/ fax 
0232/222.288, 0232/264.663. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: -un 
exemplar în original şi un exemplar 
în copie. Nu sunt admise oferte 
alternative. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: -16.04.2018, 
orele 12.00 la sediul consultantului 
SC Silver ROM AGRO SRL, 
şoseaua Bucium, nr.32A, Iaşi, jud. 
Iaşi, CUI RO 25472475, telefon/ fax 
0232/222.288, 0232/264.663. 6. 
Denumirea instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele  pentru sesizarea 
instanţei: Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea 
şi încetarea contractului de conce-
siune, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare. 
Acţiunea în justiţie se introduce la 
sectia de contencios administrativ a 
tribunalui în a cărei jurisdicţie se 
află sediul concendentului. 7. Data 
transmiterii spre publicare a 
prezentului anunţ: 22.03.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Comuna Șipote, cu 
sediul în Comuna Șipote, str.
Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, 
județul Iaşi, telefon: 0232.238.333, 
0232.238.320, cod fiscal: 4540291. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: bun public în 
suprafață totală de 452,1911ha 
păşune comunală destinată păşu-
natului bovinelor, caprinelor, 
ovinelor din comuna Șipote (defal-
cată pe 131 loturi conform docu-
mentației de atribuire). 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 

prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la 
cerere, de la sediul concedentului 
Comuna Șipote, cu sediul în 
Comuna Șipote, str. Alexandru 
Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul 
de Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Șipote, cu 
sediul în Comuna Șipote, str. 
Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, 
județul Iaşi. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: Taxa pentru obți-
nerea documentației de atribuire: 
25Lei. Aceste sume se vor achita în 
numerar la casieria concedentului 
sau cu ordin de plată în contul nr.
RO95TREZ24A705000200130X, 
Trezoreria Municipiului Iaşi. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 05.04.2018, ora 15.00. 4.
Informaţii  privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 11.04.2018, ora 11.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Șipote, str.Alexandru 
Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi, cod 
poştal: 707485. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar în 
original şi un exemplar în copie. Nu 
sunt admise oferte alternative. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 13.04.2018, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Șipote, str. 
Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, 
județul Iaşi, cod poştal: 707485. 6.
Denumirea instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele  pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Hârlău, cu 
sediul în str.Gheorghe Doja, nr.1, 
oraş Hârlău, județul Iaşi, telefon: 
0232.722.344, fax: 0232.722.622, 
e-mail: jud-hirlau-reg@just.ro. 
Soluționarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea, 
executarea, modificarea şi încetarea 
contractului de concesiune, precum 
şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modi-
ficările ulterioare. Acțiunea în 
justiție se introduce la secția de 
contencios administrativ a tribu-
nalui în a cărei jurisdicție se află 
sediul concedentului.

ERATĂ  
l Având în vedere modificările 
legislative aduse prin Legea nr. 
64/12.03.2018, publicată în Moni-
torul Oficial al României, partea I, 
nr. 266/13.03.2018, prin care s-a 
declarat zi liberă “Vinerea Mare, 
ultima zi de vineri înainte de Paşte”, 
anul acesta aceasta fiind data de 
06.04.2018, prin prezenta erată recti-
ficăm Anunțul de licitație publicat, 
decalând termenele limită pentru 
solicitarea documentației, care va fi 

data de 05.04.2018, data limită de 
depunere a ofertelor, care va fi data 
de 11.04.2018, orele 09.00, precum şi 
data şedinței publice de deschidere a 
ofertelor, care va fi  data de 
11.04.2018, orele 11.00. Celelalte 
prevederi ale anunțului rămân 
neschimbate. Anunțul este afişat şi 
pe site-ul primăriei, la adresa http://
comuna-valealupului.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat manager trans-
port, pe numele Mitu Cristian, din 
Piteşti, eliberat de ARR Argeş. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat constatator, 
eliberat de ORC Arad pentru 
Petruse Ionel PFA. Il declar nul.

l Pierdut carnet şi legitimație 
student pe numele Alina Andreea 
Chirilă. Le declar nule.

l Pierdut buletin, carnet, legiti-
matie student -Trifan Loreda-
na-Andreea-  Univers i ta tea 
Arhitectura,  Urbanism”Ion 
Mincu”. Declar nule.

l Pierdut acte firmă SC Arthurex 
Land SRL,  CUI 29259500, 
J40/12648/24.10.2011, str. Lotrioara 
13 -15, bloc V41, sc. A, ap. 10, 
sector 3, certificatul de înregistrare 
Seria B Nr. 2487830, certificatul 
constatator emis la data de 
25.10.2011, de ONRC Bucureşti.

l Pierdut legitimaţie Enel pe 
numele Chelaru Constantin, în zona 
Rahova  în data de 19 martie 2018.

l SC Dieziproduction SRL Bucu-
reşti, sector 3, bdul. Corneliu Coposu 
nr.1A, etaj  4 ,  ap.  10,  CUI 
18077546/27.10.2005, J40/18050/ 
27.10.2005, declar pierdut certificat 
de înregistrare Seria B Nr. 2437951, 
emis de ONRC Bucureşti.

l Pierdut Certificat de Înregistrare 
seria B nr. 1587672, certificat consta-
tator nr.21139/26.08.2010, certificat 
constatator nr.9654/28.05.2014, apar-
ţinând SC Sanifarm SRL, cu sediul 
în Tulcea, str.I.L.Caragiale, nr.2, bl.
A2, sc.A, parter, CUI: 3054978, 
J36/131/1992. Le declar nule.

DECESE
ANUNŢ LICITAŢIE CU STRIGARE

     Subscrisa  S.C. Piese Auto Bella S.R.L. –în procedura generală a falimentului cu 
sediul social în Oraviţa, str. Zona Gării, bl. D2, sc. B, et. 4, ap. 13, jud. Caraş-Severin, 
Număr de ordine în registrul comerţului J11/245/2011, CUI 28390388 vă face cu-
noscut faptul că în data de  03.04.2018, ora 11 va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Reșiţa, str. Horea bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânza-
rea următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:  
 -283 buc anvelope auto second hand la preţul 50% conform raportului de evalu-
are, respectiv  25 lei/buc + TVA. Valoare totală  7.075 lei +TVA.
În cazul în care bunurile scoase la licitaţie nu se vând la data stabilită urmatoarele 
licitaţii vor avea loc în data de 11.04.2018, 18.04.2018, 25.04.2018 la ora 11,00 la 
sediul lichidatorului judiciar, la același preţ. Caietul de sarcini se poate achiziţiona 
de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea  de 100 lei. Înscrierea la licitaţie și 
achiziţionarea caietului de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până vineri  cu 
excepţia zilei în care are loc licitaţia.
 Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.
  Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichi-
datorului judiciar. 


