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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la 
Penitenciarul Tulcea, caut loc de 
muncă pe raza jud.Tulcea și 
împrejurimi, având calificare și 
experiență în următoarele 
domenii: alimentație publică și 
turism, construcții, pază, constul-
tanță IT. Disponibilitate pe 
t i m p u l  n o p ț i i .  R e l a ț i i 
0738.344.949, oferte pe mail: 
oantadoru2000@gmail.com sau la 
Penitenciarul Tulcea. 

OFERTE SERVICIU  
l Institutul de Sociologie organi-
zează concurs în vederea ocupării 
postului de Referent 1A (frac-
ţiune (1/2 de normă) și a postului 
de Referent 1A (fracţiune 1/4 
normă). Informaţii suplimentare 
www.insoc.ro.

l Primăria Vidra -Ilfov organi-
zează în data de 20.03.2018 
concurs recrutare pentru postul 
de inspector debutant. Detalii la 
021.361.22.65.

l Centrul de Cercetări Finan-
ciare și Monetare  „Victor 
Slăvescu” cu sediul în București, 
Calea 13 Septembrie nr. 13,  
scoate la concurs pentru secretari-
atul tehnic al Consiliului Fiscal, 1 
post Expert debutant -studii 
superioare economice, fără 
vechime în activitate- normă 
întreagă. Depunerea dosarelor se 
face până la data de 21.03.2018. 
Proba scrisă a concursului are loc 
la data de 26.03.2018, ora 11.00. 
Relații la tel. 0723361314  sau la 
sediul unității, aripa Vest, etaj 5, 
cam. 5343 Secretariatul Tehnic al 
Consiliului Fiscal. 

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
30.03.2018 orele 10.00, proba 
scrisă și în data de 05.04.2018, 
interviul pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuție: - 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent la Compartimentul inves-
tiții. Principalele cerinţe obliga-
torii de participare la  concurs; 
-studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de 
licență sau echivalent; -Speciali-
tatea  studiilor în: construcții, 
inginerie civilă, arhitectura, urba-
nism. -vechime: minim 1(un) an 
în specialitatea studiilor. Dosarele 
de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane, 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului.  Pentru 
relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la Compartimentul 
resurse umane, din cadrul Primă-
riei Municipiului Dorohoi sau la 
tel. 0231/610133, interior 113.  

Sunt respectate prevederile legale 
prevăzute de O.U.G.  90/2017.

l Primăria comunei Colți, 
județul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant pentru functie 
publică: inspector clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul 
compartimentului Financiar 
contabil impozite și taxe, din 
cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Colți. 
Condiții generale: candidații la 
concurs trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, 
republicată (R2), cu modificările 
și  completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: nivelul studiilor: studii 
superioare, finalizate cu diplomă 
de licență. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: Proba 
scrisă: data de 2.04.2018, ora 
10,30, la sediul Primăriei Colți, 
județul Buzău. Proba de interviu: 
data de 6.04.2018, ora 10,30, la 
sediul Primăriei Colți, județul 
Buzău. Dosarele de inscriere se 
depun la sediul institutiei in  
termen  de  20 de zile de la data 
publicarii anunţului în Monitorul 
Oficial .  Date contact :  tel 
0238502501, email: primaria-
colti@yahoo.com. Persoană 
contact: Chivoiu Ionela Geor-
giana, secretar comisie concurs.

l Primăria Comunei Lechinţa, 
cu sediul în localitatea Lechinţa, 
nr.506, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de inspector, 
clasa I, gradul profesional supe-
rior, la Biroul buget-contabilitate 
și resurse umane din cadrul 
Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lechinţa, 
judeţul Bistriţa-Năsăud. Denu-
mirea postului: -Inspector, clasa I, 
grad profesional superior- post 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată -Biroul buget-contabilitate și 
resurse umane. Pot participa la 
concurs persoanele care îndepli-
nesc condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind 
statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completă-
rile ulterioare, cumulativ cu 
condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii universitare de 
licenţă, absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă cu diplomă de licenţă în 
specialitatea știinţe economi-
ce-contabilitate; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
funcţiei publice: 9 ani; -cunoștinţe 
operare calculator -nivel mediu, 

dovedite cu certificate sau alte 
documente, emise în condiţiile 
legii, care atestă nivelul de 
competenţe digitale. Data, ora și 
locul de desfășurare a concur-
sului: concursul se va desfășura la 
sediul  Primăriei  Comunei 
Lechinţa, la data de 30.03.2018, 
ora 10.00, proba scrisă, iar inter-
viul se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Data și ora interviului vor 
fi anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se depun în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Lechinţa, Comparti-
mentul Relaţii publice și registra-
t u r ă ,  î n  p e r i o a d a 
01.03.2018-20.03.2018, ora 14.00. 
Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează 
la sediul primăriei și pe site-ul 
Primăriei Comunei Lechinţa, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, www.
primarialechinta.ro. Instituţia 
respectă prevederile OUG 
nr.3/2017 și ale OUG nr.90/2017. 
Relaţii suplimentare privind 
conţinutul dosarului de înscriere 
la concurs se obţine la telefon: 
0263.274.433 sau la sediul Primă-
riei Comunei Lechinţa, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, persoane de 
contact: Haneș Rodica -secretarul 
comunei Lechinţa și Imbuzan 
Miana-Corina -inspector prin-
cipal Resurse umane.

l Primăria Orașului Sinaia, cu 
sediul în localitatea Sinaia, bule-
vardul Carol I, numărul 47, 
judeţul Prahova, organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante de: 
-inspector clasa I, grad asistent, 
din cadrul Biroului de taxe și 
impozite- 1 post; -inspector clasa 
I, grad superior, din cadrul Biro-
ului de taxe și impozite- 1 post; 
-inspector clasa I, grad superior, 
din cadrul Serviciului de urba-
nism și  cadastru- 1 post ; 
-inspector clasa I, grad asistent, 
din cadrul Departamentului de 
Monitorizare și Control al Direc-
ţiei de Poliţie Locală- 1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 30 martie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 03 aprilie 2018, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de inspector, 
clasa I, grad asistent din cadrul 
Biroului de taxe și impozite: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în profilul: știinţe 
economice sau juridice; -vechime 
în specialitatea studiilor: minim 1 
an. Pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de inspector, 
clasa I, grad superior din cadrul 
Biroului de taxe și impozite: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în profilul știinţe 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 9 ani. 
Pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de inspector, 
clasa I, grad superior din cadrul 
Serviciului de urbanism și 
cadastru: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în profilul tehnic aferent 
domeniului construcţiilor civile: 
a r h i t e c t u r ă ,  u r b a n i s m , 
construcţii, geodezie, instalaţii, 
orice specializare care are legătură 
cu domeniul construcţiilor; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 9 ani. Pentru funcţia 
publică de execuţie vacantă de 
inspector, clasa I, grad asistent din 
cadrul Departamentului de moni-
torizare și control al Direcţiei de 
Poliţie Locală: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
profilul: știinţe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Orașului 
Sinaia, bld.Carol I, nr.47. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul Primă-
riei Sinaia. Persoană de contact: 
Olaru Isabela, inspector în cadrul 
Serviciului de Buget și Resurse 
Umane, telefon: 0244.311.788, 
interior: 132, fax: 0244.314.509, 
e-mail: isabela.olaru@primaria-si-
naia.ro.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând țuică naturală de prune și 
pere. 0740.289.819. 

l Vând loc de veci în Cimitirul 
Bel lu  Bucureșt i .  Telefon: 
0748.973306.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren industrial în spate 
la Inna Schaeffler, 21000 mp. Tel. 
0722/515478.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând  casă  cu 2 apartamnent 
în Râșnov. Tel. 0722/515478.

CITAȚII  
l Citație. Tănase Cânipia, cu 
ultimul domiciliu în sat Vedea, 
județul Giurgiu, este chemată la 
Judecătoria Giurgiu, cu sediul în 
str. Episcopiei, nr. 13, Giurgiu, 
județul Giurgiu, în dosarul 
nr.19475/236/2016, camera Sala 4, 
în ziua de 06.03.2018, completul 
cn4, ora 8.30, în calitate de 
pârâtă, în proces cu Inspectoratul 
de Stat în Construcții, în calitate 
de reclamant, pretenții.

l Se citează pârâții Ciofu 
Ana-Maria, cu ultimul domiciliu 
în Constanța,  strada Ana 
Ipătescu, nr. 44; Aribicioaiei 
Neculai și Aribicioaiei Constanța, 
ambii cu ultimul domiciliu în 
Vaslui, strada Ion Luca Caragiale, 
nr. 56, la Judecătoria Vaslui, 
pentru termenul din 22 martie 
2018, dosar 7469/333/2017, cu 
obiect constatare prescripție.

l Costache Gheroghe, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, 
str. Drumul Apelor, modul 10, 
camera 5, jud. Dolj, este chemat 
la Judecătoria Craiova, din str. 
A.I. Cuza, nr. 30, complet C2, în 
ziua de 06.03.2018, ora 9.00, în 
calitate de pârât, în proces cu 
Municipiul Craiova prin Primar 
în calitate de reclamant pentru 
fond- pretenții, ce face obiectul 
dosarului nr.21383/215/2017.  

l Nacu Roxana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, 
str.Hanul Roșu, nr. 13, jud. Dolj, 
este chemată la Judecătoria 
Craiova, din str. A.I. Cuza, nr. 30, 
complet  C35,  în  z iua  de 
01.03.2018, ora 09.00, în calitate 
de pârât, în proces cu Municipiul 
Craiova prin Primar, în calitate 
de reclamant pentru fond- 
pretenții, ce face obiectul dosa-
rului nr. 29531/215/2016. 

l Se citeaza paratul Baltag Ioan, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
mun. Galati, str. Morilor, nr. 15, jud. 
Galati, CNP: 1640107170335, in 
dosarul nr. 5871/306/2017 al Jude-
catoriei Sibiu, cu termen de jude-
cata la data de 01.03.2018, 
completul C21, ora 09,00, avand ca 
si obiect: contestatie la executare, 
parti: SC Steaua SA-contestator, 
Samson Constantin, Capra Silviu 
Tiberiu, Baltag Ioan-intimati. 

l Se citeaza paratul Baltag Ioan, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
mun. Galati, str. Morilor, nr. 15, 
jud. Galati, CNP: 1640107170335, 
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in dosarul nr. 10823/306/2016 al 
Judecatoriei Sibiu, cu termen de 
judecata la data de 01.03.2018, 
completul C21, ora 09,00, avand 
ca si obiect: contestatie la execu-
tare, parti: SC Steaua SA-contes-
tator, Samson Constantin, Capra 
Silviu Tiberiu, Baltag Ioan-inti-
mati. 

DIVERSE  
l Referitor la anunţul din data de 
21.02.2018 din “Jurnalul” privind 
publicarea documentaţiilor tehnice 
ale cadastrului pe UAT Măică-
neşti- Sector 45, se va face înce-
pând cu data de 28.02.2018 pe o 
perioadă de 60 zile.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii simplifi-
cata de insolventa in Dosarul nr. 
686/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform Incheiere din data de 
23.02.2018 privind pe SC AT 
Advertising Group SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 09.04.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
19.04.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 14.05.2018, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 24.04.2018, orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.
 
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in Dosarul nr. 
8656/105/2017, Tribunal Prahova, 
conform Sentinta nr. 3CC/ 
14.02.2018 privind pe SC Dinu-
lescu SRL, cu termenele: depu-
nere declarații creanță 30.03.2018, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 20.04.2018, întocmirea 
tabelului definitiv 15.05.2018, 
prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 25.04.2018, 
orele 12:00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
 
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
6367/105/2017, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
168/23.02.2018 privind pe SC 
Danmar Silva SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 09.04.2018, întocmirea 
tabelului suplimentar al crean-
țelor 09.05.2018, întocmirea tabe-
lului  def ini t iv  consol idat 
08.06.2018.
 
l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii falimentului prin 
procedura simplificată prevăzută 

de Legea nr. 85/2014 împotriva 
debitoarei SC Helengikos New 
Const SRL cu sediul în comuna 
Ciorani, sat Cioranii de Jos nr.324 
b i s ,  j u d e ț u l  P r a h o v a , 
J29/1118/2015, CUI 34858905, în 
dosarul 612/105/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, Secția 
a II-a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanțelor în 
vederea întocmirii tabelului supli-
mentar -22.03.2018, termenul de 
verificare a creanțelor, de întoc-
mire, afişare şi comunicare a 
tabelului suplimentar de creanțe 
- 02.04.2018, termenul de depu-
nere a contestatiilor -7 zile de la 
publicarea tabelului suplimentar 
în BPI, termenul de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat 
-26.04.2018. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data 
de 05.04.2018. Pentru relații: 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l Ilie Maria, avand domiciliul in 
judetul Ilfov comuna Berceni, 
str.1 Decembrie 1918, nr. 18, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-Ansamblu locuinte 
P+1+M, Functiuni Complemen-
tare, Amenajare circulatii si utili-
tati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T4, P15/2/7,8,9 anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru 
PUZ–Ansamblu locuinte P+1+M, 
Functiuni Complementare, 
Amenajare circulatii si utilitati. 
Documentatia  putand fi consul-
tata pe site-ul Primariei Comunei 
Berceni. Observatii/comentarii si 
sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul 
Primariei Comunei Berceni, cu  
s e d i u l  i n  j u d e t u l  I l f o v, 
str.B-dul.1Mai, nr.233, (tel. 
021/365 1968), de luni pana 
vineri, intre orele 09:00-14:00, 
incepand cu data de 28.02.2018.

l UM 01961 Otopeni, cu sediul in 
Otopeni, str. Zborului, nr.1, jud.
Ilfov, titular al proiectului 2017-I-
546 Otopeni anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre 
Agent ia  pentru  Protect ia 
Mediului Ilfov in cadrul procedu-
rilor de evaluare adecvata pentru 
proiectul Hangar mentenanta de 
nivel complex la aeronave in 
cazarma 546 Otopeni propus a fi 
amplasat in Otopeni str.Zborului 
nr.1, jud.Ilfov. Nu se supune 
evaluarii impactului asupra 
mediului si evaluarii adecvate. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentia 
pentru Protectia Mediului Ilfov, 

din Bucuresti, str.Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, in zilele de 
luni pana joi, intre orele 9-13, 
precum si la urmatoarea adresa 
de internet www.apm-ilfov.ro in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt, pana la 
data de 5 martie.

l BB CIV Scandinavia SRL, 
titular al proiectului Acon Design 
PM DRL anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre APM 
ILFOV in cadrul procedurilor de 
evaluarea a impactului asupra 
mediului si de avaluare adecvata, 
pentru proiectul spalatorie, 
service, cafenea propus a fi 
amplasat in Tarlaua 44, Parcela 
337, nr. Cad. 54/1/1 nu se supune 
evaluarii impactului asupra 
mediului si avaluarii adecvate. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la APM Ilfov, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
in zilele de luni pana joi, orele 
9-13, precum si la urmatoarea 
adresa www.apm-ilfov.ro in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt, pana la 
data 02.03.2018.

l SC Implenia Constructii SRL, 
cu sediul în Șos. Bucureşti Nord, 
nr.15-23, Clădirea Kingston, etaj 
5, Voluntari, Ilfov, J23/169/2014, 
CUI: RO32693240,  informează 
pe cei interesaţi că s-a depus soli-
citarea pentru emiterea autoriza-
ţiei de mediu pentru activităţi de 
întreţinere peisagistică, desfăşu-
rate la terţi. Informaţii se pot 
solicita la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 
9.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul APM Ilfov în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de 
A d m i n i s t r a ţ i e  a l  S . C . M . 
„IGIENA„ în baza Actului 
Constitutiv, art.24, alin.5, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a cooperatorilor în ziua 
de 29  Martie 2018, ora 8,30 în 
Sala de şedinţe „Alexandru Ioan 
Cuza„ a Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României şi a Munici-
piului Bucureşti, din B-dul Octa-
vian Goga nr.2, sector 3 (intrarea 
E, colţ cu str. Mircea Vodă) având 
următoarea Ordine de zi: 1) 
Raportul privind activitatea 
economico- financiară desfăşu-
rată în anul 2017, aprobat de 
Consiliul de Admninistraţie  şi 

realizarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017. Apro-
barea bilanţului pentru  anul 
2017. 2) Contul de profit şi pier-
deri şi repartizarea profitului net 
pe anul 2017. 3) Bugetul de veni-
turi şi cheltuieli pe anul 2018. 4) 
Aprobarea programelor de 
măsuri pentru realizarea buge-
tului pe anul 2018. 5) Aprobarea 
sistemului de salarizare al socie-
tăţii pentru anul 2018 şi a clau-
zelor generale privind raporturile 
de muncă dintre S.C.M. Igiena şi 
cooperatori, în conformitate cu 
Legea nr.1/2005, Actul Constitutiv 
al S.C.M. Igiena şi Hotărârea nr. 
11/2006, Hot. 3/2011 precum şi 
Convenţia colectivă de muncă 
pentru anul 2018-2019. 6) 
Raportul comisiei de cenzori. 7) 
Raportul Consiliului social. 8) 
Aprobarea nivelului de partici-
pare la capitalul social pe anul 
2018, conform prevederilor 
Actului Constitutiv şi aprobarea 
diminuării capitalului social cu 
contravaloarea părţilor sociale a 
persoanelor cărora le-a încetat 
calitatea de membru cooperator şi 
restituirea contravalorii acestora 
conform situaţiei anexate. 9) 
Ratificarea cererilor de cooptare 
în SCM Igiena pe perioada anului 
2017, cât şi a excluderilor în peri-
oada menţionată. 10) Ratificarea 
contractelor de închiriere în 
conformitate cu Actul Consti-

tutiv. 11) Acordarea diplomelor 
,,TOP Cooperatori pe Meserii’’, pe 
anul 2017 şi ,,TOP Unităţi’’. 12) 
Aprobarea efectuării formalită-
ţilor pentru înscrierea la Registrul 
Comerţului a modificărilor 
privind radierea punctelor de 
lucru desfiinţate, conform legii. 
13) Delegarea competenţei Consi-
liului de Administraţie al SCM 
Igiena cu privire la eventualitatea 
vânzării unor spaţii, în funcţie de 
necesităţile economice ale socie-
tăţii şi cu privire la încetarea acti-
vităţii unor saloane în care se 
prestează servicii în meseriile 
specifice societăţii noastre. 14) 
Completarea comisiei de cenzori 
cu 1 (un) membru. 15) Aprobarea 
Proiectului de hotărâri.

l Convocator: Consiliul de admi-
nistraţie al Societăţii Comerciale 
IPTANA Transproiect SA, C.U.I. 
14163342, nr. înregistrare la 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J 4 0 / 7 5 7 1 / 2 0 0 1 ,  c o n v o a c ă 
adunarea generală extraordinară 
a acţionarilor pentru ziua de 2 
aprilie 2018, ora 15.00, la adresa 
Bd. Dinicu Golescu nr. 36, sala de 
şedinţe, parter, sector 1, Bucureşti 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 30 martie 2018, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
mutarea sediului societăţii; 2. 
diverse. Dacă la prima convocare 
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nu se întruneşte cel puţin o 
pătrime din numărul total de 
drepturi de vot şedinţa se recon-
voacă la data de 3 aprilie 2018, în 
acelaţi loc şi la aceeaşi oră. Înce-
pand cu data de 19 martie 2018 
documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele 
cuprinse pe ordinea de zi, se pot 
consulta la adresa de desfăşurare 
a adunării. Formularele de 
procuri, se pot obţine, completa, 
semna şi depune până la data de 
30 martie 2018 la adresa de 
desfăşurare a adunării generale 
extraordinare.

l Convocare a adunării generale 
a acționarilor Societății Comer-
ciale Agromec Ciorogârla S.A.: În 
primul rând, subsemnatul Grasu 
Florin Romulus, în calitate de 
administrator al Societății 
Comerciale Agromec Ciorogârla 
SA, cu sediul în satul Ciorogârla, 
str. Școlii, nr. 13, comuna Cioro-
gârla, județ Ilfov, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului cu 
n r.  J 2 3 / 5 1 3 / 2 0 0 4  C . U . I . 
RO2605572, convoc adunarea 
generală a acționarilor ce va avea 
loc la data de 02.04.2018 ora 10, 
la sediul societății, cu reconvocare 
în caz de necesitate la data de 
03.04.2018 la sediul societății şi la 
aceeaşi ora, cu următoarea ordine 
de zi: -Aprobarea raportului de 
activitate şi gestiune pe anul 2017 
şi prezentarea raportului de audit 
financiar pentru exercițiul finan-
ciar al anului 2017. -Aprobarea 
situațiilor financiare, a contului 
de profit şi pierdere pentru exerci-
țiul financiar al anului 2017, a 
realizării programului de inves-
tiții şi a bilanțului contabil pe 
anul 2017. -Stabilirea progra-
mului de investiții, a activității 
economice pe anul 2018. Pentru 
analiză pot fi consultate docu-
mente necesare la sediul socie-
tății.  Administrator al SC 
Agromec Ciorogârla SA, Dl. Ing. 
Grasu Florin Romulus.

LICITAȚII  
l Anunț licitație închiriere 
imobile din domeniul public al 
statului. Complexul Sportiv Naţi-
onal „Lia Manoliu”, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Basarabia nr.37-
39, sectorul 2, cod fiscal 4203890, 
reprezentat prin Director Ștefan 
Rohnean, cu respectarea prevede-
rilor  Ordinului Ministerului 
Tineretului şi Sportului nr. 
511/16.04.2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, organi-
zează licitație publică pentru 
închirierea următoarelor imobile: 
- I m o b i l  î n  s u p r a f a ț ă  d e 
118,03m.p. situat în Bucureşti, 
B d .  B a s a r a b i a  n r. 3 7 - 3 9 , 
Sectorul.2, Amplasament A5, în 
vederea desfăşurării de activități 
de ”depozitare materiale”; 
- I m o b i l  î n  s u p r a f a ț ă  d e 
140,51m.p., în vederea desfăşu-
rării de activități cu caracter 
specific „birouri” si teren in 
suprafata de 900m.p., in vederea 
amenajarii unui teren de mini-
fotbal cu material sintetic, situate 
în Bucureşti, Bd. Basarabia nr.37-
39, Sectorul.2, Amplasament A5; 
-Imobil în suprafață de 140,60 
m.p. situat în Bucureşti, Bd. 
Basarabia nr. 37-39, Sectorul.2, 
Amplasament A5, în vederea 
desfăşurării de activități de”Bi-
rouri si activitati sportive”; Ofer-
tele vor fi depuse la secretariatul 
Complexului Sportiv Naţional 
„Lia Manoliu”, din Sediul Admi-
nistrativ situat în Bucureşti, 
B-dul Basarabia nr.37-39, 
Sectorul.2, până la data de 
12.03.2018, orele 15:00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc la data 
de 13.03.2018, orele 12:00, în Sala 
de Ședințe a instituției organiza-
toare, situată la adresa mențio-
nată anterior. Informațiile 
privind condițiile de participare, 
descrierea generală a bunurilor 
imobile ce urmează a fi închiriate, 
modalitatea de obținere a docu-
mentelor, cuantumul garanției de 

participare şi modalitățile de 
plată a acesteia se obțin de la 
sediul instituției Complex Sportiv 
Naţional „Lia Manoliu” şi pe 
pagina web a acesteia, respectiv 
www.csnliamanoliu.ro. Director, 
Ștefan Rohnean

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a Complexului 
Restaurant cu spatii de cazare 
Pensiune „Hanul Gazarilor” 
situat in Ploiesti, str. M.Bravu, nr. 
45, jud. Prahova, (zona Stadion 
Petrolul, la circa 600 m distanta 
de Palatul Administrativ, de 
Tribunalul si Parchetul PH) 
inscris in CF nr. 123740 a Mun. 
Ploiesti, finalizat in 2003, compus 
din teren in suprafata de 720 mp 
in acte, respectiv 719 mp masu-
rata si constructii: C1 – Hotel + 
restaurant (Subsol – Crama, o 
bucatarie, 3 vestiare cu wc-uri, 
magazie, camera frigorifica si 
doua holuri, Parter: restaurant, 
bar, receptie, bucatarie, terasa, 
etaj 1: 7 camere duble si 1 single, 
fiecare cu gr. sanitar, debara, hol 
si casa scarii, etaj 2: 7 camere 
duble si 1 single fiecare cu grup 
sanitar, casa scarii, hol, culoar, 
etaj 3: 5 camere duble si o camera 
single,  spalatorie,  camera 
centralei termice, 2 holuri, casa 
scarii, C2 – Anexa + beci, la 
pretul de 319.500 euro exclusiv 
TVA, ce se va achita in lei la 
cursul euro de la data efectuarii 
platii. Daca cumparatorul este o 
persoana inregistrata in scopuri 
de TVA, se va aplica taxarea 
inversa si pretul nu va fi purtator 
de TVA. Pensiunea dispune de 22 
de camere de cazare, restaurantul 
de aprox. 60 locuri, crama de 
aprox. 80 de locuri, teresa de 
aprox. 44 locuri, iar in curte este 
amenajat loc pentru fumat, foisor 
cu masa si scaune si un gratar. 
Imobilul este racordat la toate 
utilitatile avand instalatii de apa, 
instalatie electrica, instalatie de 
incalzire – centrala termica 
proprie pe gaz, retea canalizare. 
Licitatiile publice au loc in baza 

hotararii Adunarii Creditorilor 
din 18.09.2017, a Minutei din 
20.09.2017 si a Caietului de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in noul raport de evaluare. 
Sedintele de licitatie vor avea loc 
p e  d a t a  d e :  0 6 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 7 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 3 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 7 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
03.05.2018 si 08.05.2018, orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab.7B. Relatii suplimentare se 
obtin de la lichidatorul judiciar la 
telefon 0344104525 si din caietul 
de sarcini ce se poate procura de 
la sediul acestuia la pretul de 
3000 lei fara TVA.

l B.E.J. Tatu Felician Liviu cu 
sediu in Sibiu, str. Banatului nr.8 
scoate la vanzare in 30.03.2018, 
ora 11 la sediul indicat, imobilul 
inscris in C.F. 108.490 Sibiu cu nr. 
top 3.691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1
/1/2 teren de 1.948 mp situat in 
Sibiu, str. V. Milea, CT la pretul 
de 690.000 lei. 
Conform extrasului CF din data 
de 26.01.2018 imobilul sus-menti-
onat este grevat de urmatoarele 
sarcini: drept de ipoteca in 
favoarea B.C. Feroviara S.A., 
prin Sucursala Sibiu, interdictie 
de instrainare, grevare, inchiriere, 
dezmembrare, alipire, construire, 
demolare, restructurare si amena-
jare in favoarea B.C. Feroviara 
S.A, prin Sucursala Sibiu si 
urmarirea imobiliara a SC 
CONDESIGN SRL, in prezentul 
dosar al BEJ Tatu Felician Liviu. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte executorul judecatoresc 
inainte de data stabilita pentru 
vanzare. Invitam pe toti cei care 
doresc sa cumpere imobilul sa se 
prezinte la termenul de vanzare, 
la sediul executorului si pana la 
data prevazuta sa inainteze ofer-
tele de cumparare. Ofertantii 
sunt obligati ca pana la termenul 
de vanzare sa depuna o garantie 

de participare reprezentand 10 % 
din pretul de pornire a licitatiei. 
Executor Judecatoresc,Tatu Feli-
cian Liviu.

l Debitorul SC Bemati Cons 
S.R.L. societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații  SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Imobil situat in 
Buşteni, str. Pescăriei nr. 2E, 
județul Prahova, compus din 
teren având suprafață de 4112 
mp şi construcție edificată pă 
acesta ”C1- Cladire Tehnico – 
administrativa” cu o suprafață 
construită la sol de 69mp şi desfă-
şurată 138mp. Prețul de pornire 
al licitației este de 84.750 Euro. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobilul aflat în proprietatea SC 
Bemati Cons SRL este de 1000 lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitației pentru imobilul arătat 
reprezinta 50% din valoarea 
exprimată în Raportul de 
Evaluare exclusiv TVA. Partici-
parea la licitație este condiționata 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO33BREL0002000634070100 
deschis la Libra Internet Bank, 
Sucursala Ploieşti până cel târziu 
cu 2 zile înainte de şedința de 
licitație ora 16.00, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției, -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de 
Sarcini pentru proprietatea 
imobiliară, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliară, prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 
08.03.2018 ora 14:00, iar dacă 
aceasta nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data de 15.03.2018; 
2 2 . 0 3 . 2 0 1 8 ;  2 9 . 0 3 . 2 0 1 8 ; 
05.04.2018; 12.04.2018 ora 14:00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Ploieşti, Str. 
Elena Doamna, Nr.44A, Jud. 
Prahova. Pentru relații sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei publice pentru concesio-
narea unui imobil cu suprafaţa de 
25.018mp, proprietatea publică a 
comunei Joseni. Comuna Joseni, 
cu sediul în Comuna Joseni, nr. 
666, jud. Harghita, face cunoscut 
că în ziua de 22.03.2018, ora 
10.00, în sala de şedinţă a Primă-
riei Comunei Joseni, va avea loc 
licitaţia publică pentru concesio-
narea unui imobil cu suprafaţa de 
25.018mp, situat în Comuna 
Joseni, nr. 1, zona industrială, 
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lângă DN13B, proprietate publică 
a Comunei Joseni. Caietul de 
sarcini şi documentaţia de atri-
buire se găsesc la sediul Primăriei 
Comunei Joseni. Informaţii supli-
mentare se pot solicita la nr. de 
telefon: 0266.364.498.

l Subscrisa, SC Sanitinstal Cucu 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. C.D. Ionescuu, nr. 2, bl.XF12, 
sc.3, et.4, ap. 14, jud. Mehedinţi, 
CIF: 15233950, J25/82/2003, 
aflată în procedura de faliment, 
dosar nr. 5003/101/2013 prin 
lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL, cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare la pretul diminuat cu 
50% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare: - Bun 
imobil: -Spatiu comercial format 
din 3 camere, hol, wc si pivnita, 
cu o Arie contruită de 63,25 mp şi 
o Arie utilă de 47,52 mp si teren 
in cota indiviza, in suprafata de 
36,09 mp, situat in loc.Dr.Tr.
Severin, str.Traian, nr.210, jud.

Mehedinti, nr. topo 4503, la 
pretul de pornire a licitatiei de 
10.050,00 euro.(echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). 
Valoarea nu include T.V.A. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil* spatiu 
comercial* descris anterior, o 
reprezintă sentinţa nr. 838 din 
data de 07.11.2013 de deschidere 
a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic în 
dosarul  de insolvență nr. 
5003/101/2013. Licitatia va avea 
loc în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în 
data de 21.03.2018 orele 13,00. 
Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea la 
Raiffeisen Bank, cu doua ore 
inainte de începerea licitaţiei a 
unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei precum  
şi a caietului de sarcini in suma 
d e  1 0 0 0  l e i .  N r.  cont : 
RO26RZBR0000060009935150. 
Relaţii suplimentare la telefoa-
nele 0756482035, 0252354399.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat (card) marfa si 
card ADR pe numele Fekete 
Andrei. Le declar nule.

l Subscrisa Limnicor SRL, 
având J40/10006/2006, CUI: 
18776587, declarăm pierdut 
Cert if icat  de înregistrare 
B1685160 emis de Registrul 
Comerțului la 25.02.2009. Îl 
declarăm nul.

l Subscrisa LIMNIPET SRL, 
având J40/10013/2006, CUI: 
18776579, declarăm pierdut 
Cert if icat  de înregistrare 
B1685161 emis de Registrul 
Comerțului la 25.02.2009. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut atestat profesional 
transport marfă emis de ARR 
Târgu Jiu pe numele Spătaru 
Faustel. Se declară nul.

l Pierdut legitimație student şi 
legitimație de reducere transport 

pe numele Muşuroi  Delia 
Cornelia. Le declar nule.

l Pierdut Legitimație de acces 
ENEL pe numele Alexandru Marian 
în zona Piața Victoriei la data de 
22.02.2018 în jurul orei 9 am.

l Declar pierdut Legitimație de 
mediator- Erini Dima, înregistrat 
la Registrul Formelor de Exerci-
tare a Profesiei poziția 9519.

l SC Madcom DLS Impex SRL, 
CUI: RO9578386, J40/5198/1997, 
declară pierdute următoarele: 
-Foi de parcurs pentru transpor-
turi  rutiere ocazionale de 
persoane, aparținând documen-
telor de control pentru trans-
portul rutier prin servicii 
ocazionale în trafic național: 1. 
Foaia de parcurs nr.18 din docu-
mentul de control nr.0076956, 
2.Foaia de parcurs nr.23 din 
documentul de control nr. 
0078124, 3.Foaia de parcurs nr. 11 
din documentul de control nr. 
0072877, 4. Foaia de parcurs nr.02 

din documentul de control nr. 
0073080, 5.Foaia de parcurs nr.10 
din documentul de control nr. 
0067468, -Foi de parcurs pentru 
servicii ocazionale internaționale 
cu autocarul şi autobuzul între 
statele membre, emis în conformi-
tate cu Prevederile Regulamen-
tului (CE) nr.1073/2009: 1.Foaia 
de parcurs nr. 22 din carnetul nr. 
2022514, 2. Foaia de parcurs nr.15 
din carnetul nr.2022515.

l Pierdut carte de identitate, permis 
de conducere, atestat marfa, atestat 
ADR, pe numele Persinaru Gheor-
ghita. Domiciliat in Mizil, jud. 
Prahova. Le declar nule.

l Pierdut legitimatie de student 
pentru reducere transport pe 
numele Partenie Alex- Eduard. 
Le declar nule.

l Pierdut adresă PMB nr. 
42940/7/4 din  06.12.2010, hotă-
râre Consiliu Local sector 6, plan 
urbanistic detaliu Drumul  Podul 
Dâmboviţei 26 -28.


