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OFERTE SERVICIU
l Caut șofer (chiar și pensi-
onar).0758/882767.

l Angajez instalator și repre-
zentant comercial, necesită 
permis conducere. Informaţii la 
telefon 0747.301681

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

l Estetiqdent S.R.L cu sediul în 
localitatea Petroșani, judeţul 
Hunedoara, angajează Agent de 
vânzări, cunoscător de limba 
română, engleză începător, rusă 
avansat și să deţină cunoștinţe 
minime în domeniul stomatolo-
giei și tehnicii dentare. Relaţii la 
tel: 0727.099807.

l Compania Calsonic Kansei 
Romania, cu sediul in Ploiesti, 
avand ca domeniu de activitate 
productia de subansamble auto, 
angajeaza Specialist incercari 
componente vehicule, cod COR: 
214111. Cerinte: 1. Studii superi-
oare – inginerie mecanica. 2.
Experienta 5 ani in industria auto; 
3.Cunostinte ale sistemelor Kaizen 
si Kanban. 4.Constituie avantaj 
experienta de lucru in Japonia. 
5.Limba engleza. Cei interesati pot 
trimite aplicatiile la numarul de 
fax 0244/596004 pana la data de 
30.05.2018, ora: 10.00.

l Institutul National de Cerce-
tare- Dezvoltare pentru Optoe-
lectronica INOE 2000 cu sediul 
în Str. Atomiștilor, Nr. 409, Oraș 
Măgurele, Jud. Ilfov scoate la 
concurs următoarele posturi: -1 
post conducător auto, 1 post 
casier/merceolog cu contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată cu normă 
întreagă, în conformitate cu art. 
134 lit. a), d), h) și art.135-142 
din ROPOVA rev. 5/2017. Locul 
desfășurării concursului: la 
sediul INOE 2000 din str. 
Atomiștilor, Nr. 409, Orașul 
Magurele, Jud. Ilfov. Înscrierea 
la concurs se face în termen de 
30 zile de la data publicării 
anunţului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretari-
atul INOE 2000 din str. Atomiș-
tilor, nr. 409, Orașul Măgurele, 
Jud.Ilfov. Relaţii la telefon: 
-021/ 457.45.22;

l Primăria comunei Leu, 
judeţul Dolj,  organizează 

concurs de ocupare a funcţiei 
contractuale  de  execuţ ie 
vacante, de Muncitor calificat 
IV, (mașinist la mașini pentru 
terasamente), 1 normă, pe peri-
oadă nedeterminată. Concursul 
va  avea loc  pe  data  de : 
a)04.07.2018, proba scrisă, la ora 
10.00; b)07.07.2018, interviul 
(proba practică) la ora 13.00. 
Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale, conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului, 
nr.286 din 23 martie 2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Condiţii specifice: studii 
generale, calificări- mașinist la 
mașini pentru terasamente; 
permis de conducere categoria 
B, C; vechime în muncă- minim 
3 ani. Dosarul de concurs: 
pentru înscrierea la concurs 
candidaţii pot depune dosarele 
până la data de 22.06.2018 ora 
16.00 la scretariatul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei 
comunei Leu sau la telefon 
0251.373.259.

l În conformitate cu prevede-
rile art.1 alin. 1 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale si a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare și conform Memorandu-
mului cu privire la aprobarea 
ocupării prin concurs sau 
examen a posturilor vacante de 
la nivelul Institutului, aprobat 
prin ședința Guvernului din 
data de 12 aprilie 2018, Insti-
tutul de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levan-
tului, organizează concurs  în 
data de 20 iunie 2018,  la sediul 
din Bd. Constantin Prezan, nr. 
2A, sector 1, București, pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante de condu-
cere și execuție: Expert (S) Grad 
IA –pentru activitate muzeală și 
gestionarea fondului de carte, 
normă întreagă, durată nedeter-
minată, în cadrul Serviciului 
comunicare, editare, bibliotecă, 
IT. Expert (S) debutant pentru 
activitate de comunicare privind 
activitatea de specialitate a 
Institutului/ cu partenerii  din 
țară și străinătate, în cadrul 
Serviciului comunicare, editare, 
bibliotecă, IT. Concursul  va 
consta în 3 etape succesive, 

după cum urmează: -selecţia 
dosarelor de înscriere; -proba 
scrisă– 21 iunie 2018- ora susți-
nerii concursului va fi anunțată 
pe site-ul Institutului la secți-
unea „Cariere”; -susținerea 
interviului care se va comunica 
odată cu rezultatul de la proba 
scrisă. Condiţii generale și 
condiţiile specifice se regăsesc pe 
site-ul Institutului. Anunțul de 
concurs este disponibil online 
accesând adresa www.institutle-
vant.ro, secțiunea Cariere. Bibli-
ografia de concurs se găsește pe 
site-ul ISACCL, secțiunea 
Cariere. Dosarele se depun în 
perioada 29 mai 2018- 13 iunie 
2018, la sediul Institutului, din 
bd. Mareșal Constantin Prezan, 
nr. 2A, sector 1, București, în 
intervalul orar luni- joi  8,30-
16,00 și vineri 8,30-14,00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
de la Compartimentul resurse 
umane și juridic, telefon: 
0723.782.499– consilier Liliana 
Ionescu.

l Primăria Comunei Ocnița, 
județul Dâmbovița, anunţă 
organizarea concursului de 
recrutare pentru ocuparea  
funcţiei publice de execuţie 
vacante: inspector, clasa I, grad 
profesional superior, din cadrul 
Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Ocnița, 
după cum urmează: I.Serviciul 
Contabilitate, Impozite și Taxe, 
Achiziții Publice, Executare 
Sil ită,  Investiți i ,  Resurse 
Umane: -inspector, clasa I, grad 
profesional superior- 1 post. 
Condiţii generale: conform 
art.54 din Legea 188/1999, repu-
blicată, modificată și comple-
tată. Condiții specifice: a)pentru 
funcția de inspector, clasa I, 
grad profesional superior, din 
cadrul Serviciului Contabilitate, 
Impozite și Taxe, Achiziții 
Publice, Executare Silită, Inves-
tiții, Resurse Umane: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
știinţelor economice; -vechime 
în specialitatea studi-
ilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 
minim 9 ani în specia-
litatea studiilor nece-
s a r e  e x e r c i t ă r i i 
f u n c ț i e i  p u b l i c e 
pent ru  ocuparea 
funcțiilor publice de 
execuț ie  de  grad 
profesional superior. 
Dosarele de înscriere 
se vor depune înce-
pând cu data de 
29.05.2018- data-li-

mită 18.06.2018, inclusiv, la 
sediul Primăriei Comunei 
Ocnița, județul Dâmbovița. 
Data concursului: -29 iunie 
2018, ora 10.00- proba scrisă; 
-proba interviu se va stabili ulte-
rior. Locul desfășurării concur-
sului: Sala de Consiliu Local a 
Comunei Ocnița, strada Princi-
pală, nr.212. Informaţii supli-
m e n t a r e :  C o m p a r t i m e n t 
Resurse  Umane,  te lefon: 
0245.680.208.

l Serviciul Judeţean de Ambu-
lanţă, cu sediul în localitatea 
Giurgiu, bulevardul Mihai 
Viteazul, nr.4, judeţul Giurgiu, 
organizează concurs, conform 
HG nr.286/23.03.2011, modifi-
cată și completată cu HG 
nr.1027/2017, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tual vacante: -Un post contrac-
tual vacant de asistent medical 
principal generalist PL, peri-
oadă nedeterminată, la substaţia 
Bolintin. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: diplomă de bacalau-
reat, diplomă școală postliceală 
sanitară, vechime minimă în 
specialitate 5 ani, examen 
pentru obţinerea de grad prin-
cipal. -Un post contractual 
vacant de economist I, perioadă 
nedeterminată, la staţia centrală 
Giurgiu. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: studii superioare econo-
mice de lungă durată cu 
diplomă de licenţă, vechime 
minimă în specialitate 3 ani și 6 
luni, vechime în sistemul sanitar 
publ ic  de  minim 6 luni . 
Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei, în data de 
21.06.2018, ora 10.00, proba 
scrisă, interviul în data de 
25.06.2018, ora 10.00, și proba 
practică pentru asistent medical 
în data de 25.06.2018, ora 14.00. 
Candidaţii pot depune dosarele 
până la data de 13.06.2018, ora 
14.00. Bibliografia și relaţii 
suplimentare la sediul instituţiei, 
telefon: 0246.212.020, interior: 
16, fax: 0246.213.188, mobil: 

0 7 3 1 . 1 3 7 . 1 2 0 ,  e - m a i l : 
sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: Stanescu 
Doinita.

l Comuna Gurghiu, cu sediul 
în localitatea Gurghiu, strada 
Petru Maior, nr.8, judeţul Mureș, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -șef formaţie pază/
pompieri, 1 post; -consilier, grad 
I ,  1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 21.06.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
22.06.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
-șef formaţie pază/pompieri: 
studii medii sau generale, 
vechime în specialitatea studi-
ilor 5 ani; -consilier, grad I: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență, vechimea în 
specialitatea studiilor 9 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Comunei 
Gurghiu. Relaţii suplimentare la 
sediul Comunei Gurghiu, 
persoană de contact: Oprea 
Maria, secretar al Comunei 
Gurghiu, telefon: 0265.536.003, 
tel.mobil: 0746.343.081.

l Școala Gimnazială Nr.1 
Deleni, cu sediul în localitatea 
Deleni, judeţul Vaslui, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: post vacant 
contractual- administrator 
financiar -0,5 normă, perioadă 
nedeterminată. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii superi-
oare economice absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 1 an. Data, 
ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: data 
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de 21.06.2018, ora 9.00, la sediul 
instituţiei; -Proba interviu: data 
de 27.06.2018, ora 9.00, la sediul 
instituţiei. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucrătoare de la 
afişare, la sediul instituţiei. Date 
contact: Panaet Anca-Elena, 
telefon: 0728.896.662.

l Unitatea Militară 01047, cu 
sediul în localitatea Craiova, 
strada Caracal, nr.101, judeţul 
Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea a 4 funcţii 
contractuale  vacante de: 
muncitor calificat (instalator 
sanitar încălzire- 1, zidar-zu-
grav- 1, electrician- 1 şi tâmplar- 
1 ) ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba prac-
tică în data de 22.06.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
29.06.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: să 
ateste absolvirea cel puțin a unei 
şcoli profesionale specifică func-
ţiei ce urmează a fi încadrată; 
-vechime: 3 ani şi 6 luni; -cunoş-
tințe de sănătate preventivă şi 
colectivă; -capacitate de comu-
nicare şi relaționare; -rezistență 
la efort fizic şi psihic; -rapiditate 
în executarea activităților, socia-
bilitate, spirit de echipă, punctu-
alitate, meticulozitate, spirit de 
observație, grad ridicat al aten-
ției distributive, responsabilitate. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Unității Mili-
tare 01047 Craiova. Relaţii 
suplimentare la sediul Unității 
Mi l i tare  01047  Cra iova , 

persoană de contact: plt.adj.
Dobre-Voicilă Dumitru, telefon: 
0251.545.492, interior: 111, fax: 
0251.416.047, e-mail: b26inf@
gmail.com.

l Agenţia pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Atragere de 
Investiţii şi Promovare a Expor-
tului Cluj-Napoca, cu sediul în 
localitatea Cluj-Napoca, strada 
Horea, nr.3, judeţul Cluj, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante de: consilier, 
funcţie publică de execuţie 
temporar vacantă, clasa I, 
gradul profesional superior- un 
post. Concursul se va desfăşura 
la sediul AIMMAIPE Cluj-Na-
poca, str.Horea, nr.3, cam.306, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
08.06.2018, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 14.06.2018, 
începând cu ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, în ştiinţe inginereşti/
ştiinţe economice/ştiinţe juri-
dice; -vechime de 9 ani în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 8 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a,  la  sediul 
AIMMAIPE Cluj-Napoca. 
Relaţii suplimentare şi coordo-
natele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției: Cluj-Napoca, 
str.Horea,  nr.3 ,  cam.306, 
persoană de contact: Mariana 

Panait -consilier juridic prin-
c i p a l ,  t e l e f o n / f a x : 
0264.487.224/0264.487.244, 
e-mail: oficiucluj@imm.gov.ro.

CITAȚII  
l Se citează Negruşer Todosia 
la Judecătoria Năsăud sala 1, în 
data de 12 iunie 2018 ora 8:30, 
în calitate de pârâtă în dosarul 
nr. 704/265/2018, în proces cu 
SC ”Romina Class Invest” SRL, 
având ca obiect partaj judiciar.

l Numitii Gyorgy Peter, Szeles 
Kata, Lorincz Janos sunt citati 
in calitate de parati la Judeca-
toria Odorheiu Secuiesc in 
dosarul nr. 577/268/2018 cu 
termen la 12.06.2018, avand ca 
obiect uzucapiune depusa de 
reclamanta Gergely Ida.

l Se citează Marcu Rodica şi 
Ghenciu Neculai în dosar 
15815/193/10 la Judecătoria 
Botoşani, pe 08 Iunie 2018.

l Se citează Romanciuc Lăcră-
m i o a r a  A l i n a  î n  d o s a r 
2332/297/2017 la Judecătoria 
Săveni şi dosar 311/297/2014 la 
Judecătoria Săveni pe 04 
Iulie 2018.

DIVERSE  
l O.M.V PETROM S.A anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de 
catre APM Braila: proiectul 
“Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata s i 
conducta de amestec sonda 697 
Oprisenesti”, propus a fi 
amplasat in jud. Braila, extra-
vilan UAT Ianca, se va supune 
evaluarii impactului asupra 
mediului si nu se va supune 
evaluarii adecvate. Proiectul 

deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Braila 
– mun. Braila, Bd. Indepen-
dentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele 
lucratoare intre orele 9.00 - 
13.00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet www.apmbr.
anpm.ro – sectiunea Reglemen-
tari /Acordul de mediu/ Drafturi 
acte reglementare. Publicul inte-
resat poate inainta comentarii /
observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de 
la data publicarii prezentului 
anunt, pana la data de 04-06-
2018. Publicul interesat poate 
depune propuneri in ceea ce 
priveste continutul raportului 
pr ivind impactul  asupra 
mediului la sediul APM Braila, 
precum si la adresa de e-mail 
office.braila@apmbr.anpm.ro, in 
termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt, 
pana la data de 09-06-2018.

l SC Panorganic Vitavit SRL  
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru „înfi-
ințare complex sere” propus a fi 
realizat în loc Zimand Cuz, 
(comuna Zimandu Nou) intra-
vilan, trup izolat, jud. Arad. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Arad din Arad, str. Splaiul 
Mureş, FN, jud. Arad, în zilele 
de luni – vineri, între orele 
800-1600 şi la sediul S.C. Panor-
ganic Vitavit S.R.L. din Arad, 
Calea Timişorii, nr. 212/2, Jud. 
Arad. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Arad din Arad, str. Splaiul 
Mureşului, FN, jud. Arad.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 1196/111/2018 

aflat pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea DT 
MOBILA TM S.R.L. CUI 
36597032 J5/1830/2016 îi 
anunță pe toți creditorii socie-
tății sus menţionate că s-a 
deschis procedura prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 şi, în conse-
cinţă termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere 
a creanţei asupra averii debi-
toarei este data de 11/06/2018, 
termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi 
data de 22/06/2018, termenul 
pentru întocmirea tabelului defi-
nitiv al creanțelor va fi data 
18/07/2018, iar prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc 
în data de 03/07/2018, ora 12.00, 
la adresa PRIVATE LIQUIDA-
TION GROUP IPURL, Oradea, 
str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

l Societatea Națională de 
Transport Gaze Naturale Tran-
sgaz SA Mediaş, cu sediul în 
municipiul Mediaş, P-ţa C.I.
Motaş, nr.1, cod poştal: 551130, 
informează publicul interesat 
despre intenția sa de solicitare 
de la Administraţia Bazinală de 
Apă Argeş-Vedea, Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Ilfov-Bu-
cureşti, a Avizului de Gospodă-
rire a Apelor pentru obiectivul 
de investiții „Subtraversare 
Canal Dâmboviţa cu conductă 
de transport gaze naturale Ø28” 
Inel Bucureşti, zona Bălă-
ceanca”, pentru realizarea 
lucrăr i lor  de  montare  a 
conductei prin foraj orizontal 
dirijat pe sub albia Canalului 
Dâmbovița, amplasate în extra-
vilanul comunei Cernica, sat 
Bălăceanca, județ Ilfov. Această 
investiție este nouă. Ca rezultat 
al lucrărilor desfăşurate nu vor 
rezulta ape uzate. Această solici-
tare de aviz este conformă cu 
preveder i le  Legi i  ape lor 
nr.107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obţină infor-
maţii suplimentare, să transmită 
observaţii, sugestii şi recoman-
dări cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa SNTGN Transgaz SA 
Mediaş, Departament Proiec-
tare şi Cercetare, str.Unirii, nr.6, 
M e d i a ş ,  j u d . S i b i u , 
t e l . 0 2 6 9 . 8 0 1 . 7 3 2 ,  f a x : 
0269.841.839.

SOMAȚII  
l Dosar nr.161/326/2017, Jude-
cătoria Topliţa. Somaţie emisă în 
temeiul încheierii de şedință din 
data de 27.04.2018. Prin prezenta 
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vă informăm că reclamantul 
Bajko Anton, cu ultimul domi-
ciliu în Borsec, str. Borului, nr.7, 
jud.Harghita, prin moştenitoarea 
Fazakas Eniko, a solicitat ca prin 
sentinţa ce se va pronunţa, să se 
constate că au dobândit prin 
folosinţă îndelungată din anul 
1967, dreptul de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF 
nr.52036 nr.top 18836/2, imobil ce 
reprezintă teren curţi construcţii 
în intravilanul localităţii Borsec 
în suprafaţă totală de 789mp şi 
să se dispună intabularea în 
cartea funciară a dreptului de 
proprietate astfel dobândit. Orice 
persoană interesată este somată 
că în termen de o lună de la 
afişarea prezentei somaţii să 
formuleze opoziție, în caz 
contrar, se va trece la judecarea 
cererii.

INFORMARE  
l Se aduce la cunoştinţă celor 
interesaţi că reclamanta Simon 
Sara a solicitat Judecătoriei 
Braşov să se constate că a 
dobândit prin uzucapiune 
dreptul de proprietate asupra 
imobilului intabulat în CF 
104293 Tărlungeni (nr. CF Vechi 
1930 Zizin), top 390 (curţi 
construcţii intravilan de 270 
mp), 391/2 (teren intravilan de 
65 mp), 392/2 (grădină intra-
vilan de 1145 mp), în suprafaţă 
totală de 1480 mp, având pe el o 
construcţie intabulată la A1.1.cu 
nr. cad C1 top 390 –  casă de 
lemn, situat în comuna Tărlun-
geni, sat Zizin, str. Horia nr. 16, 
jud.Braşov, cu îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de lege. 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov 
cu precizarea că, în caz contrar, 
în termen de o lună de la 
emiterea celei din urmă publi-
caţii, se va trece la judecarea 
cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: În conformitate 
cu prevederile art. 113 şi art. 117 
din Legea nr. 31/1990 republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, coroborate cu 
dispoziţiile Legii nr.297/2004 şi 
ale Regulamentelor emise de 
CNVM în aplicarea Legii 

nr.297/2004, modificată prin 
Legea nr.24/2017 privind 
emitenţii de instrumente finan-
ciare şi operaţiuni de piaţă şi ale 
Regulamentelor emise de 
CNVM în aplicarea Legii nr. 
297/2004, ale Actului constitutiv 
al societăţii, Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
na lu l  Bucureş t i  sub  nr. 
J40/17093/29.06.1993, avand 
Cod Unic de Înregistrare: 
RO4282451, convoacă la sediul 
societăţii din Bucureşti, str. 
Calea Griviţei nr. 391-393, 
sector 1: Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 04.07.2018, ora 
12:30, cu următoarea: Ordine de 
Zi: 1) Aprobarea înfiinţării de 
către S.C. Institutul de Cercetări 
în Transporturi– INCER-
TRANS S.A. a unei sucursale a 
societăţii în Marea Britanie– 
Winchester. 1. Împuternicirea 
Directorului General al SC 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi “INCERTRANS” SA 
pentru efectuarea tuturor proce-
durilor şi formalităţilor prevă-
zute de lege pentru aducerea la 
îndeplinire a Hotărârilor 
AGEA, pentru semnarea şi 
depunerea Actului Constitutiv 
Actualizat la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti, să depună şi să 
preia acte şi să semneze în acest 
scop în numele Societăţii în rela-
ţiile cu Registrul Comerţului, 
ASF, BVB, Depozitarul Central, 
sau alte entităţi publice sau 
private, precum şi pentru acor-
darea dreptului de a delega unei 
alte persoane mandatul pentru 
efectuarea formalităţilor mai 
sus menţionate. 2. Aprobarea 
datei de 24.07.2018 ca dată de 
înregistrare, respectiv de identi-
ficare a acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotă-
rârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 
86 alin.1 din Legea nr.24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă 
(art. 238 alin. 1 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi 

completările ulterioare); 3. 
Aprobarea datei de 23.07.2018 
ca ex-data, respectiv data ante-
rioara datei de înregistrare la 
care instrumentele financiare 
obiect ale hotărârilor, se tranzac-
ţioneaza fără drepturile care 
derivă din hotărâri, în conformi-
tate cu prevederile art. 2 lit. F) 
din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. Întrucât nu sunt aplica-
b i l e  şed inţe i  AGEA din 
04/05.07.2018, acționarii nu vor 
decide asupra datei participării 
garantate, astfel cum este defi-
nită de Articolul 2 litera f1) din 
Regulamentul nr. 6/2009, şi 
asupra Datei Plății, astfel cum 
este definită de Articolul 2 litera 
g) din Regulamentul nr. 6/2009. 
La Adunarea Generală a Acţio-
narilor sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la sfârşitul  zi lei  de 
22.06.2018, stabilită ca dată de 
referinţă conform dispozițiilor 
art. 123 alin. 2 din Legea nr. 
31/1990 republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
coroborat cu disp. Art. 10 din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. În cazul în care 
Adunarea Generală nu se va 
putea ţine la data anunţată, din 
cauza neîndeplinirii condiţiilor 
de cvorum şi de validitate 
prevăzute de lege şi de Actul 
constitutiv al societăţii, aceasta 
se va ţine în data de 05.07.2018 
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi. În confor-
mitate cu dispozițiile art.7 din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale. Acționarii îşi pot exercita 
drepturile prevăzute la Art. 7 
din Regulamentul CNVM 
nr.6/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la 
data de 13.06.2018, sub sancţi-
unea decăderii. În conformitate 
cu dispozițiile art.13 din Regula-
mentul CNVM nr.6/2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării generale, până 

cel târziu la data de 27.06.2018, 
termen de decădere. Societatea 
poate răspunde inclusiv prin 
postarea răspunsului pe pagina 
de internet a societăţii: www.
incertrans.ro, în format întreba-
re-răspuns. Propunerile sau 
întrebările acţionarilor vor 
putea fi transmise în scris, fie 
prin poştă sau servicii de curi-
erat, la sediul societăţii menţi-
onat mai sus, cu menţiunea 
scrisă clar, cu majuscule, 
„PENTRU Adunarea Generală 
a Acţionarilor din data de 
04/05.07.2018.” Pentru identifi-
carea persoanelor care adre-
sează întrebări societăţii sau fac 
propuneri pentru completarea 
ordinii de zi, acestea vor anexa 
solicitării şi copii ale documen-
telor care să le ateste identitatea 
şi calitatea de acţionar la data 
solicitării. Propunerile sau între-
bările acţionarilor care nu sunt 
primite la sediul S.C. Institutul 
de Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A., până la 
datele mai sus menţionate nu 
vor fi luate în considerare. 
Accesul acționarilor înregistrați 
la data de referinţă la adunarea 
generală va fi permis în baza 
actului de identitate. Acţionarii 
persoane juridice pot participa 
prin reprezentantul legal pe 
baza unui document oficial care 
îi atestă această calitate (de 
exemplu extras/ certificat 
constatator emis de Registrul 
Comerţului). Acţionarii înregis-
trați la data de referinţă pot 
participa la adunarea generală 
direct sau pot fi reprezentaţi de 
către alte persoane, pe baza unei 
procuri speciale, sau pot vota 
prin corespondenţă conform 
procedurilor afişate pe websi-
te-ul societăţii: www.incertrans.
ro. Un exemplar original al 
procurii va fi predat la intrarea 
în sala de şedință. Votul prin 
reprezentant pe baza împuterni-
cirii speciale. Acţionarii pot 
participa personal sau pot fi 
reprezentaţi în cadrul Adunării 
Generale a Acţionarilor de un 
r e p r e z e n t a n t  d e s e m n a t 
(„Mandatar”) căruia i s-a 
acordat  o  împutern ic i re 
specială, pe baza formularului 
de împuternicire specială pus la 
dispoziţie de Societate, în condi-
ţiile legii.  Împuternicirea 
specială va fi însoţită de urmă-
toarele documente: a) pentru 
acționari persoane fizice: copie 
de pe actul de identitate al acţio-
narului, care să permită identifi-
c a r e a  a c e s t u i a  î n  l i s t a 
acționarilor INCERTRANS la 
data de referință eliberată de SC 
Depozitarul Central SA şi copie 
de pe actul de identitate al 
reprezentantului (BI sau CI 

pentru cetățenii români, sau 
paşaport pentru cetățenii 
străini, cu CNP (cod numeric 
personal)– dacă există în țara de 
origine); b) pentru acționari 
persoane juridice: (i) certificatul 
constatator, în original sau copie 
conformă cu originalul, eliberat 
de Registrul Comerțului sau 
orice alt document, în original 
sau în copie conformă cu origi-
nalul, emis de către o autoritate 
competentă din statul în care 
acţionarul este înmatriculat 
legal, în scopul dovedirii exis-
tenței persoanei juridice şi a 
numelui/ calității de reprezen-
tant legal, cu o vechime de cel 
mult 3 luni raportat la data 
publicării  convocatorului 
adunării generale, şi care să 
permită identificarea acestora în 
lista acționarilor INCER-
TRANS la data de referință 
eliberată de SC Depozitarul 
Central SA; (ii) copie de pe actul 
de identitate al reprezentantului 
(mandatarului) (BI sau CI 
pentru cetățeni români, sau 
paşaport, pentru cetățeni străini 
cu CNP (cod numeric personal) 
vizibil- dacă există în țara de 
origine); c) documentele prezen-
tate într-o limbă străină (mai 
puțin actele de identitate vala-
bile pe teritoriul României, cu 
caractere latine) vor fi însoțite 
de traducerea autorizată în 
limba română; Împuternicirea 
specială este valabilă doar 
pentru Adunarea Generală a 
Acţionarilor pentru care a fost 
solicitată; reprezentantul are 
obligația să voteze în conformi-
tate cu instrucțiunile formulate 
de acționarul care l-a desemnat, 
sub sancțiunea anulării votului. 
Împuternicirea specială pentru 
participarea şi votarea în cadrul 
adunării generale poate fi data 
de un acționar şi unei instituții 
de credit care prestează servicii 
de custodie. Votul prin reprezen-
tant în baza unei împuterniciri 
generale. Acţionarul poate 
acorda o împuternicire generala 
a cărei durată nu va depăşi 3 
ani, permiţând reprezentantului 
sau de a vota în toate aspectele 
aflate în dezbaterea Adunărilor 
Generale ale Acţionarilor, cu 
condiţia ca împuternicirea să fie 
acordată de către acţionar în 
calitate de client, unui interme-
diar sau unui avocat, în confor-
mitate cu prevederile legale, 
anexându-se dovada că manda-
tarul are calitatea fie de inter-
mediar (în conformitate cu 
prevederile Art. 2 alin. (1) pct. 
(14) din Legea nr. 297/2004) fie 
de avocat, iar acţionarul este 
client al acestora.  Începând cu 
data de 31.05.2018, formularele 
de împuterniciri speciale, gene-
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rale, precum şi materialele 
aferente punctelor af late pe 
ordinea de zi se pot obţine de la 
sediul societăţii, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00 sau 
se pot descărca de pe website-ul 
societăţii.  Împuternicirile, în 
original, completate şi semnate, 
împreună cu o copie a actului de 
identitate valabil al acţionarului 
(buletin/ carte de identitate în 
cazul  persoanelor  f iz ice , 
respectiv certificat de înregis-
trare în cazul persoanelor juri-
dice)  vor  f i  depuse,  sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
de vot în adunare, la sediul S.C. 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi INCERTRANS S.A. 
până la data de 02.07.2018, ora 
10.00, în plic închis, cu menţi-
u n e a  e x p r e s ă  p e  p l i c :  
„PENTRU Adunarea Generală 
a Acţionarilor din data de 
04/05.07.2018” (vă rugăm să 
aveţi în vedere că registratura 
societăţii este închisă în timpul 
zilelor nelucrătoare). Acţionarii 
S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi- INCERTRANS 
S.A. înregistraţi la data de refe-
rinţă au posibilitatea de a vota 
prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor. Acţionarilor li se vor pune 
la dispoziţie gratuit Buletinele 
de vot prin corespondenţă înce-
pând cu data de 31.05.2018 la 
sediul societăţii precum şi pe 
website-ul societăţii: www.incer-
trans.ro. Buletinul de vot prin 
corespondenţă va fi depus la 
sediul S.C. Institutul de Cerce-
tări în Transporturi- INCER-
TRANS S.A., din Bucureşti, str. 
Calea Griviţei nr. 391-393, 
sector 1, în plic închis, până la 
data de 02.07.2018, ora 10.00, în 
plic închis, cu menţiunea 
expresă pe plic:  „PENTRU 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor din data de 04/05.07.2018” 
(vă rugăm să aveţi în vedere ca 
registratura societăţii este 
închisă în timpul zilelor nelucră-
toare). În cazul votului prin 
corespondenţă al persoanelor 
f iz ice ,  bule t inul  de  vot , 
completat şi semnat în original, 
va fi însoţit de copia actului de 

identitate al acţionarului, 
semnat pentru conformitate de 
acesta. În cazul votului prin 
corespondenţă al persoanelor 
juridice, Buletinul de vot 
completat şi semnat în original, 
va fi însoţit de certificatul 
constator emis de Registrul 
Comerţului, în original, nu mai 
vechi de 3 luni de zile înainte de 
data publicării convocării, în 
original sau copie certificată 
conform cu originalul, copia 
certificatului de înregistrare al 
societătii şi copia actului de 
identitate al reprezentantului 
legal care semnează Buletinul 
de vot prin corespondenţă. Bule-
tinele de vot care nu sunt 
primite la sediul S.C. Institutul 
de Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A., până la 
data şi ora mai sus menţionate 
nu vor fi luate în considerare. 
Consiliul de Administraţie al SC 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi “INCERTRANS” SA. 
Preşedinte Adrian Stefanoiu.

LICITAȚII  
l Penitenciarul Oradea din 
Oradea, Strada Parcul Traian 
nr.3 organizează în data de 
12.06.2018 ora 12.00 o licitație 
publică cu strigare in vederea 
închirierii a 2 (două) suprafețe 
de câte 1 mp pentru amplasarea 
a două distribuitoare automate 
pentru prepararea băuturilor 
nealcoolice(cafea,ceai), aparate 
a fi folosite de către personalul 
unității sau vizitatori. Detaliile 
licitației: penitenciaruloradea@
gmail.com, tel-0259-419-881.

l CNCAF „MINVEST” SA 
Deva, cu sediul în Deva, Piaţa 
Unirii, nr.9, judeţul Hunedoara, 
t e l . / f a x :  0 2 5 4 . 2 1 3 . 0 4 0 / 
0254.231.641, înregistrată la 
ORC sub nr.J20/333/1999, 
având CUI: RO2117946, îşi 
manifestă intenţia de realizare a 
unei asocieri în participaţie în 
vederea extracţiei, prelucrării şi 
comercializării, în comun a nisi-
purilor cuarţoase din cariera 
Făgetul Ierii, jud.Cluj. Criteriile 
de selecţie sunt prevăzute în 

caietul de sarcini, care poate fi 
achiziţionat de la sediul compa-
niei, în perioada 29.05.2018-
0 6 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  î n t r e  o r e l e 
8.00-15.30, la preţul de 5.000Lei 
(fără TVA). Ofertele vor fi 
depuse  până la  data  de 
07.06.2018, ora 10.00, la sediul 
companiei.

l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Vrancea organizează in 
data de 15.06.2018 ora 10:00 
licitaţie publică cu strigare 
pentru atribuirea contractului 
de închirierea a 7 spaţii, a câte 1 
mp fiecare respectiv: 2 la sediul 
I.P.J. Vrancea si cate unul la 
Politia Mun. Focsani, Poliţia 
municipiului Adjud,Poliţia 
oraşului Panciu,Poliţia oraşului 
Mărăşeşti si Poliţia oraşului 
Odobeşti, în scopul montării 
automatelor pentru cafea. 
Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul unităţii din 
Focşani, str. Cezar Bolliac, nr. 
12, judeţul Vrancea, de unde în 
perioada  30.05.-08.06.2018 intre 
orele 08:00-14:00 pot solicita  
fişa de date a achiziţiei, contra 
sumei de 10 lei. Persoana de 
contact Cms.Hutanu Florin tel. 
0237/207234 sau 0742/974935.

l Primaria comunei Mihăeşti, 
cu sediul in comuna Mihăeşti, 
Str. Principală nr. 61D, judetul 
Olt organizeaza vânzarea prin 
licitatie publica deschisa in data 
de 20.06.2018, ora 10:00, a unui 
teren in suprafata totala de 
18555 mp din domeniul privat 
al comunei, avind categoria de 
folosinta intravilan, curti, 
constuctii fiind amplasat in 
comuna Mihăeşti, jud. Olt, 
format din doua loturi: Lot.1-
teren în suprafață de 2666 mp, 
identificat prin nr.cad. 50107; 
Lot. 2 –teren în suprafață de 
15889 mp,identificat prin nr.cad. 
50108. Prețul minim de pornire 
la licitatie pentru suprafata 
totala de 18555 mp, este de 
17295 lei, valoare făra TVA. 
Cele două loturi de teren Lot1 şi 
Lot 2, se vând in bloc.Costurile 
cu transmiterea dreptului de 
proprietate se vor suporta de 
catre noul proprietar. Ofertele se 
vor depune in plicuri inchise 
pana la data de 20.06.2018 ora 
10:00 la secretariatul Primariei 
Mihăeşti, jud. Olt.

l Private Liquidation Group 
IPURL, cod de identificare 
fiscală 26176834, sediul profesi-
onal Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11 jud. Bihor, număr de 
înscriere în tabloul practicienilor 
în insolvență RFO-II-0412, 
lichidator judiciar în dosarul nr. 
5414/111/2017 af lat pe rolul 

Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea Pop P. Daniela 
Persoana Fizica Autorizata, 
F5/2627/2013, CUI: 32342605 
scoate la vânzare prin licitație 
publică 41 de maşini şi utilaje 
din domeniul producției de 
încălțăminte, preț de pornire 
43.050,00 lei. Bunurile urmează 
a se vinde în bloc. Licitația va 
avea loc în data de 05.06.2018 
ora 12:00 la sediul lichidatorului 
din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor. Partici-
panții la licitație trebuie să 
consemneze, cel mai târziu până 
la începerea licitației, cel puțin 
10% din prețul de începere a 
licitației pentru bunurile pentru 
care licitează în contul unic de 
insolvență al debitoarei deschis 
la  L ibra  Internet  Bank. 
Vânzarea la licitație se va face în 
mod public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile 
spre vânzare prin 3 strigări 
succesive.  Bunurile se adjudecă 
celui care, după 3 strigări succe-
sive, făcute la intervale de timp 
care să permită opțiuni şi 
supralicitări, oferă prețul cel 
mai mare, iar atunci când există 
un singur concurent, acesta a 
oferit prețul de începere a licita-
ției. Dacă nu se obține prețul de 
începere a licitației, la acelaşi 
termen bunurile vor fi din nou 
scoase la vânzare, caz în care 
licitația va începe de la prețul de 
75% din cel prevăzut în anunț, 
iar bunul va fi vândut celui care 
va oferi prețul cel mai mare. 
Informații suplimentare se pot 
ob ț ine  de  la  l i ch idator : 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mai l : 
office@plginsolv.ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al  Amiral Fish SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 
2942 din data de 07.03.2012, 
pronuntata  in  Dosar  nr. 
70567/3/2011 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea AMIRAL FISH 
SRL constand in: teren intra-
vilan in suprafata de 2.680 mp, 
situat in Comuna Dascalu, 
Judet Ilfov, tarlaua 55, parcela 
208/63/1, in valoare totala de 
50.769 lei exclusiv TVA. Vanzare 
bunului imobil apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data 
de 11.06.2018 ora 14,00 prin 
licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va 
vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza licitatii 
saptamanale, la aceeasi ora, in 

acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunului, pretul 
acestuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achi-
zitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet 
de sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI  
l Kun Boglarka, am pierdut 
Diploma Manager Transport 
obținută în 2014. Declar nulă.

l Pierdut Certificat constatator 
si CUI eliberate de ORC Arad, 
pentru SC Filimoni Netconsult 
Srl. Le declar nule.

l Pierdut Carnet student 
eliberat de UAV Facultatea de 
Asistenta Sociala ( FSEPA) 
pentru Bogdan Cosmina. Il 
declar nul.

l Pierdut Atestat Profesional 
Transport Marfă pe numele 
Turis Constantin.Îl declar nul.

l Pierdut facturier de la seria 
KPF nr.0101-0150, facturier 
seria KPF nr.0151-0200, chitan-
țier seria KPC 0026-0050 şi 
stampila ale SC KERA PAV 
SRL. Se declară nule.

l Pierdut Card sănătate pe 
numele Ţânţaru Daniela.Îl 
declar nul.

l Pierdut legitimaţie de student 
eliberată de Facultatea de Medi-
cină Carol Davila pe numele 
Ţuvichi Laura.

l Pierdut carnet foi parcurs 
emis de SC Apa Nova Bucu-
reşti, începând cu seria 183137, 
foile erau necompletate. Declar 
carnetul nul.

l Pierdut fila CEC RNCB1BK 
nr.0253651 emis de Banca 
Comercială Română al SC Dolex 
Com SRL. Se declară nulă.

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.


