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OFERTE SERVICIU

DM Cleaning spalatorie de 
covoare Bucuresti- Anga-
jeaza muncitor calificat /
necalificat –1.500 RON/luna. 
Telefon:-0761.506.884

l Şcoala Gimnazială Nr. 84, 
Calea Vitan nr. 135, sector 3, 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de 
secretar în data de 13.12.2017. 
Condiţii studii: medii. Vechime: 
minim 2 ani. Dosarele pentru 
participarea la  concurs se 
depun in perioada 06.12.2017 
orele 10.00- 16.00. Relaţii la 
telefon: 0213216391.

l SC Athos Foods SRL, CUI: 
31028567, cu sediul în Pieleşti, 
judeţul Dolj, angajează: funcţi-
onar administrativ, referent de 
specialitate în administraţia 
publică, agent contractări şi 
achiziţii, administrator cumpă-
rări, agent servicii clienţi. 
Cerinţe: studii medii, fără expe-
rienţă, limba străină nu este 
obligatorie. Tel.0744.597.517.

l SD3 Salubritate şi Deszăpe-
zire S3 SRL anunţă scoaterea la 
concurs a unui post de manager 
în cadrul Compartimentului 
Ofertare achiziţii. Interviul va 
avea loc în ziua de 17.11.2017, 
ora 10.30. Condiţii pentru 
înscriere la concurs: 1.studii 
superioare; 2.experienţă în 
specialitate: nu este necesar. 
Candidaţii vor prezenta la 
înscriere: CI, CV şi cererea de 
angajare. Verificarea aptitudi-
nilor profesionale va consta în 
proba interviu. Înscrierile se 
primesc la adresa de  e-mail: 
salubritate.s3@yahoo.com.

l Administratia Nationala de 
Meteorologie scoate la concurs 
cinci posturi, astfel: doua 
posturi de meteorolog, conditii: 
studii superioare necesare 
acestui domeniu de activitate cu 
experienta de minimum 1 an; 
trei posturi de inginer, conditii: 
studii tehnice de specialitate in 
domeniul satelitar, agrometeo si 

radar, cerinte studii superioare 
si experienta de minimum un 
an. Cererile se depun pana la 
data de 29.11.2017. Concursul 
va  avea  l oc  in  z iua  de 
18.12.2017. Relatii: Biroul 
Resurse Umane – telefon 
021/318.32.40 int. 197.

l Academia Romana – Filiala 
Iasi, Colectivul de Geografie, 
o rganizeaza ,  in  z iua  de 
20.12.2017, ora 10,   concurs 
pentru ocuparea   postului de 
cercetător stiintific gradul I, in 
domeniul Geografie, speciali-
zarea Stiinta solului si geoma-
tica. Concursul se va desfăsura 
conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune in termen de 
30 de zile de la data publicarii 
anuntului, la sediul Colectivului 
de Geografie. Informatii supli-
mentare se pot obtine de la 
secretariatul Colectivului de 
Geografie, tel. 0232201482, si/
sau la Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, tel. 0332101115.

l Institutul de Informatică 
Teoretică din cadrul Filialei Iaşi 
a Academiei Române cu sediul 
în str.Th. Codrescu, nr. 2, Iaşi, în 
data de15.12.2017 ora 10 , orga-
n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea unui post contractual 
v a c a n t  c o n f o r m  H G 
286-23.03.2011 (actualizat) de 
referent de specialitate, gradul 
II, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată. Concursul va 
consta în două probe: proba 
scrisă în data de 15.12.2017 
ora10 şi interviu în data de 
20.12.2017 ora 10. Condiţii: 
studii superioare, specialitate 
economică sau umanistă, 
vechime de minim 1 an, în acti-
vităţi de secretariat sau birotică. 
Termenul de depunere a dosa-
relor este 04.12.2017, ora 12. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0332 101115, Biroul Resurse 
Umane, Salarizare şi la sediul 
sediul Institutului, str. T. 
Codrescu, nr. 2, mansarda, CS. 
Ramona Luca.

l Primăria or. Mărăşeşti, jud. 
Vrancea organizează concursul 
de recrutare din 19.12.2017, ora 
9, privind ocuparea a trei 
posturi vacante, pe perioadă 
nedeterminată, pentru funcţiile 
publ ice  de  execuţ ie ,  de : 
-inspector, cl. I, gr. debutant în 
Biroul  impozi te  ş i  taxe ; 
-inspector cl. I, gr. asistent în 
Serviciul public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor; 
-inspector cl. I, gr. debutant în 
Serviciul de asistenţă socială. 

Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi 
să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -inspector, cl. 
I, gr. debutant în Biroul impo-
zite şi taxe: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în administraţie publică, 
sau ştiinţe economice, sau ştiinţe 
tehnice; -inspector, cl. I,  gr. asis-
tent în Serviciul public comu-
nitar local de evidenţă a 
persoanelor (S.P.C.L.E.P.): studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în administraţie 
publică sau ştiinţe tehnice; 
vechime în specialitatea studi-
ilor de un an; -inspector, cl. I, gr. 
debutant în Serviciul de asis-
tenţă socială: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în asistenţă socială. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei  în termen de 
20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial. 
Concursul va avea următoarele 
etape: -selecţia dosarelor de 
î n s c r i e r e :  0 8 / 1 2 / 2 0 1 7 - 
12/12/2017, -proba scrisă: 
19.12.2017, ora 09; -proba 
interviu: data va fi anunţată 
odată cu afişarea rezultatelor 
probei scrise. Bibliografia şi Fişa 
de post se vor afişa la sediul şi 
pe site-ul Primăriei or. Mără-
şeşti. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei şi la 
telefon 0237260550.

l Primăria Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează 
în  per ioada  20 .12 .2017-
27.12.2017 la sediul său din 
oraşul Videle, strada Republicii, 
nr. 2, concurs de ocupare prin 
recrutare a funcţiei publice de 
execuţie vacantă de consilier, 
clasa I, grad profesional supe-
rior, Compartimentul Registrul 
Agricol din cadrul Serviciului 
Administraţie Publică Locală al 
Aparatului de Specialitate al 
Primarului Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman. Condiţiile 
generale de ocupare a unei 
funcţii publice sunt cele prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2) privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modi-
ficările şi completările ulteri-

oare. Condiţiile specifice de 
participare la concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă anterior menţi-
onată, sunt următoarele: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: 1. 
Ştiinţe agricole, silvice şi zooteh-
nice; 2.Ştiinţe inginereşti; minim 
9 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei 
Oraşului Videle, data stabilită 
pentru desfăşurarea probei 
scrise fiind 20.12.2017, ora 
10.00,  respect iv  data de 
27.12.2017, ora 12.00 pentru 
desfăşurarea interviului. Dosa-
rele de participare la concurs se 
pot depune la secretarul comi-
siei de concurs, Direcţia Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, 
Autor izăr i  Taximetr ie  ş i 
Comerţ, Problemele Romilor şi 
Parc Auto în termen de 20 zile 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a a anunţului, şi vor 
conţine, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 
49 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosa-
relor de concurs: sediul Primă-
riei  Oraşului  Videle,  str. 
Republicii, nr. 2, oraş Videle, 
judeţul Teleorman, telefon: 
0247.453.017, interior 106, fax: 
0247.453.015, e-mail: primaria-
videle@yahoo.com, persoana de 
contact:  Vochin Nicoleta, 
inspector. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate şi 
bibliografia, precum şi atribu-
ţiile prevăzute în fişa postului se 
afişează la sediul instituţiei şi se 
publică pe site-ul www.prima-
riavidele.ro.

l  Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția Copi-
lului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs, 
în data de 13.12.2017, în vederea 
ocupării pe perioadă nedetermi-
nată, pentru următoarele 
posturi contractuale vacante de 
conducere în temeiul legal al 
H.G. 286/2011, cu  modificările 
şi completările ulterioare: 
Direcția Pentru Protecția Copi-
lului. Complex de Servicii "Casa 
Noastră" 1 post şef centru; 
Condiții specifice de participare: 

Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență/ Studii universitare de 
masterat în domeniul: socio-
logie, psihologie, administrație 
publică; Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 2 ani; 
Experiență de lucru în centre  
pentru copii cu vârste cuprinse 
între 1-18 ani, minim 1an; 
Complex de Servicii "Crinul 
Alb" - Casa de Tip Familial 
"Crinul Alb" 1 post şef centru; 
Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență/ Studii universitare de 
masterat în domeniul:  socio-
logie, psihologie, administrație 
publică; Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 2 ani; 
Experiență de lucru în centre 
pentru copii cu vârste cuprinse 
între 1-18 ani, minim 1an; 
Direcția de Protecție Socială. 
Centrul de Consiliere si Monito-
rizare Asistenti Personali: - 1 
post şef centru; Condiții speci-
fice de participare:  - Studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licența/ 
Studii universitare de masterat 
in domeniul: sociologie, psiho-
logie, administrație publică; - 
Vechime în special i tatea 
studiilor: minim 2 ani; Candi-
dații vor depune personal dosa-
rele de concurs începând cu 
data de 17.11.2017 (data publi-
cării anunțului)  pe o perioada 
de 10 zile lucrătoare, conform 
legislației în vigoare, la sediul 
D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfu-
mului, nr 2-4, sector 3, Bucu-
reşti, astfel: L-V: 9-12. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie sa 
conțină: Cerere de înscriere la 
concurs; Curriculum Vitae – 
model European; Copie după 
actul de identitate; Copie după 
diploma de studii; Copie după 
alte acte care să ateste efectu-
area unor specializări /perfecțio-
nări; Copie după cartea de 
muncă actualizată până la data 
de 31.12.2010 şi/sau adeverință 
eliberată de angajator sau ITM 
care să ateste vechimea în 
muncă şi vechimea în speciali-
tatea studiilor; Copie după 
adeverință care să ateste 
vechimea în muncă şi vechimea 
în specialitatea studiilor după 
data de 01.01.2011, eliberată de 
angajator şi extras REVISAL 
certificate conform cu originalul 
de către angajator (după caz 
eliberat de ITM); Adeverință/ 
fişă de post/ orice alt document 
care să ateste experiența de 
lucru în centre, pentru copii cu 
vârste cuprinse între 1-18 ani, 
minim 1an; Cazier judiciar (fără 
fapte penale înscrise în cazier), 
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sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru 
care candidează; Adeverința 
medicală, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, 
(eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie sau de 
către unități sanitare abilitate) și 
trebuie să conțină în clar 
numărul, data, numele emiten-
tului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății; notă: 
Copiile după actele menționate 
la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 se 
prezintă însoțite de documen-
tele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu origi-
nalul de către secretarul comi-
siei de concurs, sau se prezintă 
copii legalizate de către candi-
dați. Concursul constă în două 
probe: proba scrisă și proba 
interviu. Proba scrisă și interviul 
se susțin din bibliografia afișată 
pe site-ul instituției, www.
dgaspcs3.ro/ oportunități de 
angajare. Proba scrisă a concur-
sului va avea loc în data de 
13.12.2017, ora 10.00, iar inter-
viul până în data de 19.12.2017 
ora 10.00. Informații suplimen-
tare în ceea ce priveste locația 
unde se va desfasura concursul 
se pot obtine la sediul Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Sector 3 din 
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, 
Bucuresti sau la numarul de 
telefon 0730.013.862.

l Primăria comunei Berceni, 
judeţul Prahova, cu sediul în 
comuna Berceni, sat Berceni, str. 
Prof. Voicu Ion, nr. 140 A, jud. 
Prahova, în conformitate cu 
prevederile art. 39(2) din HGR 
611/04.06.2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, scoate la concurs 4 
(patru) posturi de funcţii publice 
vacante din aparatul de speciali-
tate al Primarului comunei 
Berceni, judeţul Prahova după 
cum urmează: Condiții generale 
de participare: Candidații 
trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 - privind 
Statutul funcționarilor publici 
(R2), cu modificările și completă-
rile ulterioare; 1. Un post de 
Inspector, clasa I, gradul profesi-
onal Superior în cadrul Compar-
t i m e n t u l u i  U r b a n i s m , 
amenajarea teritoriului, sistema-
tizare și peisagistică. Condiţii 
specifice: - sã aibă studii superi-
oare de lungã durată absolvite cu 
diplomã de licenţã sau echiva-

lentã în domeniul urbanism, 
arhitectura, construcții și insta-
lații pentru construcții, inginerie 
civilă și geodezică. - sã aibă 
vechime minimă de 9 ani în 
specialitatea studiilor absolvite 
cu profil urbanism, arhitectură, 
construcții și instalații pentru 
construcții, inginerie civilă și 
geodezică. 2. Un post de 
Inspector, clasa I, grad profesi-
onal  Debutant în cadrul 
Compartimentului Urbanism, 
amenajarea teritoriului, sistema-
tizare și peisagistică. Condiții 
specifice: - sa aibă studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență sau echiva-
lentă în domeniul urbanism, 
arhitectură, construcții și insta-
lații pentru construcții, inginerie 
civilă și geodezică, geologie, 
administrație publică. 3. Un post 
de Inspector, clasa I, gradul 
profesional Debutant în cadrul 
Biroului financiar contabil. 
Condiţii specifice: - sã aibă studii 
superioare de lungă duratã 
absolvite cu diplomã de licenţã 
sau echivalentă în domeniul 
științelor economice. 4. Un post 
de Inspector, clasaI, gradul 
profesional Debutant în cadrul 
Compartimentului de Protecție 
civilă și situații de urgență; 
Condiţii specifice: - studii univer-
sitare de licenţã absolvite cu 
diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungă durată în dome-
n i u l  ș t i i n ț e  j u r i d i c e , 
administrative, economice, 
geologie sau științe inginerești, 
absolvite cu diplomă de licenţã 
sau echivalentă; - certificat de 
competențe profesionale în 
domeniul protecției civile. 
Concursul va avea loc pe data de 
18 decembrie 2017, ora 10.00, iar 
interviul va avea loc în maxim 5 
zile lucrătoare. Informaţii supli-
mentare la secretariatul comisiei 
de concurs din cadrul Primăriei 
comunei Berceni, persoana de 
contact: Leoșteanu Lucian 
Augustin - Tel.0244.470.588; 
0244.470216 (int. 200).

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare, la sediul unităţii din 
strada Ion Creangă, numărul 1, 
Fălticeni, pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de asis-
tent debutant- Secţia chirurgie. 
Proba scrisă va avea loc în data 
de 13.12.2017, ora 10.00. Data și 
ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Dosarele de 
concurs se depun la Serviciul 
R U N O S  p â n ă  p e  d a t a 
05.12.2017, inclusiv, ora 15.00. 

Condiţii de participare pentru 
asistent medical debutant: 
-diplomă de asistent medical 
generalist; -vechimea nu este 
necesară. Anunţul de concurs, 
bibliografia, tematica de concurs 
se af lă afișate la avizierul 
unităţii și pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon numărul: 
0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare, la sediul unităţii din 
strada Ion Creangă, numărul 1, 
Fălticeni, pentru ocuparea unui 
post contractual temporar 
vacant de economist 1A- Servi-
ciul financiar contabil. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
08.12.2017, ora 10.00. Data și 
ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Dosarele de 
concurs se depun la Serviciul 
R U N O S  p â n ă  p e  d a t a 
24.11.2017, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii specifice de participare: 
-diplomă de licenţă în speciali-
tate economică; -vechime în 
specialitate 6 ani și 6 luni; 
-vechime în unitate sanitară 5 
ani. Anunţul de concurs, biblio-
grafia, tematica de concurs se 
află afișate la avizierul unităţii și 
pe site-ul unităţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
n u m ă r u l :  0 7 5 2 . 1 2 6 . 6 2 7 / 
0752.126.626.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul 
în Suceava, str.Ştefan cel Mare, 
nr.33, organizează în temeiul 
HG nr. 286/2011, modificat și 
completat de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: 
-Conservator, studii superioare, 
gradul IA- 1 post, Serviciul 
Conservare; -Gestionar custode, 
studii medii, treapta I- 1 post, 
Biroul Artă; -Guard- 1 post, 
Serviciul Tehnic-Administrativ. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 
14.12.2017, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un 
termen de maxim 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii primei 
probe. Data, ora și ziua inter-
viului se vor afișa după proba 
scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: Pentru postul 
de conservator, studii superioare, 
gradul IA- Serviciul Conservare: 
1.Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; 2.Perfec-
ționări (specializări): programul 

de pregătire postuniversitară 
„Bazele conservării științifice” (2 
ani), specializarea conservarea 
bunurilor din patrimoniul 
cultural național mobil; 3.Să fie 
expert (acreditat de Ministerul 
Culturii) în conservarea patri-
moniului mobil; 4.Experiență în 
domeniul conservării obiectelor 
arheologice de minim 20 ani; 5.
Cunoștințe de operare pe calcu-
lator: medii (Word, Excel); 6. 
Limbi străine: nivel mediu la o 
limbă de circulație internațio-
nală  (engleză ,  franceză , 
germană) -citit, scris, vorbit; 
7.Abilități, calități și aptitudini 
necesare: aptitudini practice. 
Pentru postul de gestionar 
custode, studii medii, treapta I- 
Biroul Artă: 1.Vechime: minim 4 
ani; 2. Studii de specialitate: 
medii, cu diplomă de bacalau-
reat; 3.Cunoașterea la nivel 
minim a unei limbi străine. 
Pentru postul de guard- Servi-
ciul Tehnic-Administrativ: 
1.Studii: generale, profesionale 
sau medii; 2. Certificat de califi-
care profesională- agent pază și 
ordine, recunoscut de către 
Inspectoratul Județean de 
Poliție. 3.Vechime: nu se solicită. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituției și pe pagina de 
internet, respectiv până în data 
de 05.12.2017, ora 16.00. Dosa-
rele se vor verifica de către 
comisia de concurs, iar rezulta-
tele selectării dosarelor se vor 
afișa la sediul instituției și pe 
site-ul: www.muzeulbucovinei.
ro. Informaţii suplimentare și 
bibliografia necesară se pot 
obţine de la sediul instituţiei, 
telefon: 0230.216.439 și pe site-
ul: www.muzeulbucovinei.ro

l Serviciul Public Judeţean 
Salvamont Salvaspeo Cluj orga-
nizează în data de 13.12.2017, ora 
11.00, la sediul de pe str.Al.Vaida 
Voevod, 53-55, concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului 
contractual vacant de Salvator 
Montan gradul I. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul SPJSS Cluj, în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul 
SPJSS Cluj și pe pagina de web: 
http://www.salvamontcluj.ro

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”, cu sediul în localitatea 
București, str. Dr. Calistrat 

Grozovici, nr. 1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractual vacante, pe durată 
nedeterminată: -4 (patru) 
posturi Asistent Medical, gene-
ralist (PL) -Secţia Clinică XI 
-Boli Infecţioase Copii; -2 
(două) posturi Îngrijitoare (G) 
-Secţia Clinică XI -Boli Infecţi-
oase Copii; -1 (unu) post Asis-
t e n t  M e d i c a l  D e b u t a n t , 
generalist (PL) -Cabinet Cardio-
logie. Concursul se va desfășura 
la sediul institutului după 
următorul calendar: -Termenul 
de depunere a dosarelor: 
05.12.2017, ora 13.00; -Testarea 
ps iho log ică :  în  da ta  de 
13.12.2017, ora 10.00; -Proba 
scrisă: în data de 18.12.2017, ora 
10.00; -Proba practică: în data 
de 22.12.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Pentru 
funcţia de Asistent Medical 
debutant, generalist (PL): 
-diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997; 
-fără vechime. 2. Pentru funcţia 
de Asistent Medical, generalist 
(PL): -diplomă de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 
H o t ă r â r i i  G u v e r n u l u i 
nr.797/1997; -6 luni vechime ca 
asistent medical. 3. Pentru 
funcţia de Îngrijitoare (G): 
-școală generală (G); -vechime 
în muncă: fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei 
Balș”. Relaţii suplimentare la 
sediul Institutului Naţional de 
Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei 
Balș”, persoană de contact: 
referent Ştefan Alexandru-Ma-
rius, telefon: 021.20.10.980, 
interior: 3055, adresa e-mail: 
marius.stefan@mateibals.ro

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”, cu sediul în localitatea 
București, str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual 
temporar vacante, pe durată 
determinată: -1 (un) post Refe-
rent de specialitate, gr.II (S), 
Ştiinţe Administrative, Serviciul 
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RUNOS. Concursul se va desfă-
şura la sediul institutului, după 
următorul calendar: -Termenul 
de depunere a dosarelor: 
24.11.2017, ora 13.00; -Testarea 
ps iho log i că :  în  da ta  de 
06.12.2017, ora 10.00; -Proba 
scrisă: în data de 08.12.2017, ora 
10.00; -Interviul: în data de 
14.12.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă 
de licenţă; -3 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”. Relaţii suplimentare la 
sediul Institutului Naţional de 
Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, persoană de contact: refe-
rent Ştefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.20.10.980, interior: 
3055, adresa e-mail: marius.
stefan@mateibals.ro.

l Primăria municipiului 
Râmnicu Sărat organizeaza 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă: - consilier 
clasa I, grad profesional debu-
tant în cadrul Compartimen-
tului Informare si Relatii 
Publice – Biroul Informare si 
Relatii Publice – Aparatul de 
specialitate al Primarului muni-
c ip iului  Ramnicu Sarat . 
Concursul va avea loc la sediul 
P r i m ă r i e i  m u n i c i p i u l u i 
Râmnicu Sărat în data de 
18.12.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă, iar interviul va avea loc 
în termen de maxim 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Data si ora susţinerii 
interviului se vor afişa odata cu 
rezultatele la proba scrisă; 
Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, 
sunt cele prevăzute în  art. 54 si 
57 alin. (1), (2), (3), (4), (5) din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
republicată, actualizată precum 
si cele specifice prevăzute în fişa 
postului şi anume: - studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diploma, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalenta în domeniul 
ştiinţe administrative/drept sau 
jurnalism. - fără vechime în 
specialitatea studiilor; Aceste 
condiţii de participare la 
concurs se vor afişa la sediul 
P r i m ă r i e i  m u n i c i p i u l u i 
Râmnicu Sărat, precum şi pe 

site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primarier-
msarat.ro. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în perioada 
17 noiembrie 2017 – 6 decem-
brie 2017; Coordonate de 
contact: - sediul instituţiei: str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 1, mun. 
Râmnicu Sărat, numărul de 
telefon este  0238561946, 
n u m ă r u l  d e  f a x  e s t e 
0238561947, adresa de e-mail 
primarie_rmsarat@primarierm-
sarat.ro. persoana de contact: 
Georgiana Horohai, şef birou 
resurse umane.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud. Olt, str. Crişan, nr. 
9-11, organizează concurs în 
data de 14.12.2017 pentru 
ocuparea a 5 posturi vacante de 
asistenţi medicali debutanţi şi 1 
post vacant de asistent medical 
principal, nivel de studii postli-
ceale, specialitatea medicină 
generală, pe durată nedetermi-
nată, pe următoarele locuri de 
muncă: 2 posturi asistent 
medical debutant la Secția ATI, 
3 posturi asistent medical debu-
tant la Secția neonatologie şi 1 
post asistent medical principal 
la Secţia ORL. Condiții speci-
fice: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr. 797/1997, privind echiva-
larea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare, 
specialitatea medicină generală 
-pentru posturile de asistent 
medical debutant/asistent 
medical principal, nivel studii 
PL; -examen pentru obţinerea 
gradului de principal -pentru 
postul de asistent medical prin-
cipal; -5 ani vechime ca asistent 
medical -pentru postul de asis-
t e n t  m e d i c a l  p r i n c i p a l . 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 
14.12.2017 -proba scrisă şi în 
data de 18.12.2017 -proba 
interviu, începând cu ora 9.00. 
Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv. RUNOS, în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului şi 
trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute 
la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Bibliografiile şi tematicile 
de concurs sunt afişate 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 
s a u  l a  n r.  d e  t e l e f o n : 
0349.802.550.

l Spitalul Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Calea Giuleşti Nr. 5, Sector 
6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiilor de:  Asistent 
medical generalist cu studii 
Superioare, 1 post-Secția A.T.I, 
vacant (contractual). - Asistent 
medical generalist cu studii 
Postliceale, 1 post-Unitatea de 
Transfuzii Sanguine, vacant 
(contractual). TOTAL = 2 
posturi vacante (contractuale), 
conform HG nr. 1027 / 2014 şi 
Dispoziţia Primarului General 
al Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scri-
să-Secția A.T.I  în data de 
14.12.2017, ora 09 .00; -Proba 
orală– Secția A.T.I  în data de 
19 .12.2017, ora 09 .00; -Proba 
interviu- Secția A.T.I  în data de 
21.12.2017, ora 09.00; -Proba 
scrisă– Unitatea de Transfuzii 
Sanguine în data de 14.12.2017, 
ora 09.00; -Proba practică– 
U n i t a t e a  d e  Tr a n s f u z i i 
Sanguine, în data de 19.12.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu– 
Unitatea de Transfuzii Sanguine 
în data de 21.12.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domicil iul  în România;  - 
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - 
capacitate deplină de exerciţiu; 
- stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplineşte condiţiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor posturilor scoase la 
concurs;- (candidatul /candi-
data) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii 

specifice: Secția A.T.I.-Nivel de 
studii-diplomă de licenţă; - 
Minim 2 ani experiență în A.T.I. 
-Uni ta tea  de  Transfuz i i 
Sanguine – Nivel de studii-post-
liceale. - Minim o lună de prac-
tică/voluntariat în Unitatea de 
Transfuzii Sanguine. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 
05.12.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea 
Giuleşti Nr.5, sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalul Clinic 
de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
reşti, persoane de contact: Ref. 
Spec. I Butum Marinela, Ref. 
Spec. II. Năstase Silviu Dan, 
telefon: 021/303.50.50.

l Şcoala Gimnazială „Negoiță 
Dănăilă” Buceşti, cu sediul în 
comuna Iveşti, str.G-ral Eremia 
Grigorescu, nr.245, tel./fax: 
0236.866.923, organizează în 
data 13.12.2017, ora 9.00, 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de 
muncitor de întreținere, cu 0,50 
normă, pe perioadă nedetermi-
n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
organiza la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Negoiță Dănăilă” Buceşti, 
Comuna Iveşti,  str. G-ral 
Eremia Grigorescu, nr.245, 
judeţul Galaţi, şi constă în 
următoarele etape: -Proba 
scrisă: 13.12.2017, ora 9.00; 
-Proba practică: 14.12.2017, ora 
9.00; -Interviul: 14.12.2017, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: 1. Nivelul de 
studii: studii generale; 2.Califică-
rile/specializările necesare; 3.
C o m p e t e n ţ e l e  p o s t u l u i : 
-Cunoaşte legislaţia în domeniul 
protecției muncii; -Capacitate de 
lucru în mod individual şi în 
echipă; -Rezistenţă fizică şi 
psihică; -Onestitate, spirit de 
ordine, viteză de reacţie. Dosarele 
pentru înscrierea la concurs se 
pot depune la secretariatul Şcolii 
Gimnaziale „Negoiță Dănăilă” 
Buceşti, Comuna Iveşti, în inter-
valul orar 10.00-15.00, până cel 
târziu în data de 05.12.2017, ora 
15.00. Relaţii suplimentare la 
sediul  Şcol i i  Gimnaziale 
„Negoiță Dănăilă” Buceşti, 
Comuna Iveşti, persoană de 
contact: Coman Geanina, 
tel.0751.137.675, e-mail: scoala-
2bucesti@yahoo.com

l Şcoala Gimnazială „Negoiță 
Dănăilă” Buceşti, cu sediul în 
comuna Iveşti, str.G-ral Eremia 

Grigorescu, nr.245, tel./fax: 
0236.866.923, organizează în 
data de 13.12.2017, ora 9.00, 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de 
informatician, cu 0,50 normă, 
pe perioadă nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va organiza la 
sediul  Şcol i i  Gimnaziale 
„Negoiță Dănăilă” Buceşti, din 
Comuna Iveşti,  str. G-ral 
Eremia Grigorescu, nr.245, 
judeţul Galaţi, şi constă în 
următoarele etape: -Proba 
scrisă: 13.12.2017, ora 9.00; 
-Proba practică: 14.12.2017, ora 
9.00; -Interviul: 14.12.2017, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: a)Minim 
studii preuniversitare în dome-
niul informatic sau al tehnolo-
giei informaţiei; b)Studiile 
superioare într-un domeniu 
tehnic pot constitui avantaj; c)
Competenţe în depanarea şi 
întreţ inerea hardware ş i 
software a calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice, în 
administrarea reţelelor de calcu-
latoare, de operare a datelor şi 
de instalare şi utilizare a siste-
melor de operare şi a softurilor 
educaţionale. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se pot 
depune la secretariatul Şcolii 
Gimnaziale „Negoiță Dănăilă” 
Buceşti”, Comuna Iveşti, în 
intervalul orar 10.00-15.00, 
până cel târziu în data de 
05.12.2017. Relaţii suplimentare 
la sediul Scolii Gimnaziale „ 
Negoiță Dănăilă” Buceşti, 
Comuna Iveşti, persoană de 
contact: Luca Mariana Elena, 
tel.0726.733.887, e-mail: scoala-
2bucesti@yahoo.com.

CITAȚII  
l Apostol Petrică cheamă la 
Judecătoria Alexandria pe 
Apostol Liliana, în data de 
8.12.2017, ora 9.00, în dosarul 
nr. 2174/740/2017 din data de 
12.04.2017 peivind divorţul şi 
încredinţare minori.

l Numita Barbarosie Doina, cu 
ult imul  domici l iu  în  sat 
Glodenii Gândului, comuna 
Ţibăneşti, judeţul Iaşi, este 
citată la Judecătoria Iaşi, pe 
data de 14.12.2017, ora 08.30, 
camera Sala 6, Complet C02 M, 
în calitate de pârâtă în dosarul 
civil nr.7345/245/2017 ce are ca 
şi obiect exercitarea autorităţii 
părinteşti, stabilire domiciliu 
minor, pensie de întreţinere, în 
contradictoriu cu reclamantul 
Stamatin Nicu.
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l Numita Bălăşoiu Florica, cu 
ultimul domiciliu în com.Livezi, 
judeţul Mehedinţi, pârâtă în 
dosarul 2247/201/2017, având 
obiect instituire tutelă minori, 
este citată la 07.12.2017 la Jude-
cătoria Calafat, în proces cu 
Ungureanu Marinela.  

l Se citează Liţă Viorel la Jude-
cătoria Bălceşti, pe data de 
0 7 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  î n  d o s a r 
8811/311/2016, având ca obiect 
exercitarea autorităţii părinteşti.

l Biroul Individual Notarial 
Măduţa Ioana-Adina din 
Oradea, str.Primăriei, nr.6/2, 
judeţul Bihor, număr telefon: 
0723.257.465, citează toți succe-
sibilii, având numele şi domici-
liile necunoscute, pentru a 
participa în data de 11.12.2017 
la dezbaterea succesiunii după 
defuncta Körmendy Lidia, 
CNP: 2230620054657, decedată 
la data de 23.09.2017, cu ultimul 
domiciliu în mun. Oradea, str. 
Italiană, nr. 26, judeţul Bihor, 
dosar succesoral aflat pe rolul 
biroului notarial sub nr. 36/2017. 
Defuncta Körmendy Lidia s-a 
născut la data 20.06.1923, în 
Davidov-Brod, Ukraina, din 
părinții Petru şi Nina.

l Burciu Cezar şi Burciu 
Daniela cheamă în judecată în 
data de 29 noiembrie 2017, la 
Judecătoria Botoşani pe numiţii 
Avasiloaie Genoveva domici-
liată în str. Primăverii, nr. 22, sc. 
C, et. 1, ap. 3, municipiul Boto-
şani şi Iftode Radu- Ionuţ cu 
domiciliul în oraş Urlaţi, str. 
Crizantemelor, nr. 12, jud. 
P r a h o v a ,  î n  d o s a r  n r. 
8635/193/2011.

l România. Judecătoria Sânni-
colau Mare – Timiş. Dosar nr 
892/295/2016.  Citaţ ie  nr 
892/295/2016.Pârâţii Băbăşan 
Flori şi Băbăşan Ioan, cu 
ultimul domiciliu in loc. Sânni-
colau Mare, str Nufărului nr 18, 
jud Timiş sunt citaţi la Judecă-
toria Sânnicolau Mare, in data 
de 16.01.2018, orele 9:00, in 
proces cu reclamanţii Nedin 
Angelca – CNP 2370725353946, 
domiciliată in loc. Cenad nr 
1112, jud Timiş, cauza având ca 
obiect “succesiune”.

DIVERSE  
l SC Agrofresh Ecologic SRL, 
sat Șag, comuna Șag, strada 
XXXIII, nr. 14, camera 1, Jud. 
Timiş, anunță elaborarea primei 
versiuni a planului /progra-
mului „Dezvoltare PUZ cu 
destinația complex sere de 

legume şi spații de procesare şi 
depozitare legume, loc.Șag, jud.
Timiş, CF 403909-Șag-Nr. CAD 
403909, extravilan” şi declan-
şarea etapei de încadrare pentru 
obținerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului /programului se poate 
realiza la adresa: sat Șag, 
comuna Șag, strada XXXIII, 
nr.14, camera 1, Jud. Timiş, 
zilnic, între orele 8.00-16.30. 
Comentariile şi sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM 
Timiş, Timişoara, str. B-dul 
Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, în 
termen de 18 zile calendaristice 
de la data publicării prezentului 
anunț.

l Se aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi că petentul Soos Bela 
a solicitat Judecătoriei Braşov 
să se constate că a dobândit prin 
uzucapiune drepul de proprie-
tate asupra imobilului casă de 
lemn şi curte în suprafaţă de 
378 mp, înscris în CF al 
comunei Teliu nr. 1850 top. 87, 
cu îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov 
cu precizarea că, în caz contrar, 
în termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publi-
caţii, se va trece la judecarea 
cererii. Somaţia face parte inte-
grantă din încheierea pronun-
ţată la data de 17.10.2017, în 
dosarul civil nr. 15435/197/2017 
al Judecătoriei Braşov, cu 
termen la data de 28.11.2017 
sala J2, C10, ora 13.00.

l Neagu Victor, având domici-
liul în județul Ilfov, oraş Popeşti 
Leordeni, str. Oituz, nr.51, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-construire ansamblu 
locuințe individuale şi funcțiuni 
complementare P+1E+M, 
amenajare circulații, utilități, 
localitatea Berceni, județ Ilfov, 
T4, P 15/2/18, anunță publicul 

interesat asupra depunerii soli-
citării de obținere a avizului 
Favorabil pentru PUZ-con-
struire locuințe individuale 
P+1E+M. Documentația a fost 
afişată pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Județean 
Ilfov şi a fost discutată în 
sedința CATU-nr. 8C din data 
de 23.05.2017. Observații/
comentarii şi sugestii se primesc 
în scris la Biroul de Urbanism în 
cadrul Consiliului Județean 
Ilfov, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str.Gheorghe Manu, 
n r .  1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021/212.56.93), în termen de 
15 zile calendaristice de la publi-
carea anunțului, începând cu 
data de 15.11.2017.

l Ilie Cristian-Alexandru 
având domiciliul în municipiul 
Bucureşti, sectorul 4, str.Tudor 
Arghezi, nr.40, ap.4 titular al 
planului P.U.D.-construire locu-
ință P+M, puț, fosă, împrej-
muire teren, localitatea Berceni, 
județ Ilfov, T39, P 119/3/30 lot 2, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere 
a avizului Favorabil pentru 
PUD-construire locuinta P+M, 
împrejmuire teren, puț, fosă. 
Documentația a fost afişată 
pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Județean Ilfov. 
Observații/comentarii şi sugestii 
se primesc în scris la Biroul de 
Urbanism în cadrul  Consiliului 
Județean Ilfov, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, str. 
Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), în termen de 
15 zile  calendaristice de la 
publicarea anunțului, începând 
cu data de 15.11.2017. 

l Lambru Adriana-Florentina 
având domiciliul în municipiul 
Bucureşti, sectorul 4, str. 
Frumuşani, nr. 7, bl. 63, sc. 3, 
ap. 33 titular al planului 
P.U.D.-construire locuinta P, 
puț, fosă, împrejmuire teren, 
localitatea Berceni, județ Ilfov, 

T39, P 119/3/30 lot 4, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a 
avizului Favorabil pentru 
PUD-construire  locuință P, 
împrejmuire teren, puț, fosă. 
Documentația a fost afişată 
pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Județean Ilfov. 
Observații/comentarii şi sugestii 
se primesc în scris la Biroul de 
Urbanism în cadrul  Consiliului 
Județean Ilfov, cu  sediul în 
municipiul Bucureşti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), în termen de 
15 zile  calendaristice de la 
publicarea anunțului, începând 
cu data de 15.11.2017.

l Savulescu Alexandra având 
domiciliul în municipiul Bucu-
reşti, sectorul 6, str.Malinului, 
nr.5, bl.12B, sc.1, ap.1 titular al 
planului P.U.D.-construire locu-
ință P+M, puț, fosă, împrej-
muire teren, localitatea Berceni, 
județ Ilfov, T39, P 119/3/30 lot 3, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere 
a avizului Favorabil pentru 
PUD-construire  locuință P+M, 
împrejmuire teren, puț, fosă. 
Documentația a fost afişată 
pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Județean Ilfov. 
Observatii/comentarii şi sugestii 
se primesc în scris la Biroul de 
Urbanism în cadrul  Consiliului 
Județean Ilfov, cu  sediul în 
municipiul Bucureşti, str. 
Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), în termen de 
15 zile calendaristice de la publi-
carea anunțului, începând cu 
data de 15.11.2017.

l Petre Mihai,  având domici-
liul în județul Ilfov, comuna 
Berceni, sat Berceni, Bld.1Mai, 
nr.279, titular al planului 
P.U.Z.-construire locuințe indi-
viduale şi funcțiuni complemen-
tare P+1E+M, amenajare 

circulații şi utilități, localitatea 
Berceni, T16, P 41/2/5,6,7,10,11, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere 
a avizului de mediu şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției 
Protecția Mediului  Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (în 
spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până joi între 
orele 09:00-11:00. Observații şi 
sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M.I. în termen de 18 
zile de la data publicării anun-
țului.
  
l Dima Ileana, având domici-
liul în municipiul Bucureşti, 
Șos.Pantelimon, nr.354, bl.2, 
ap.296, titular al planului 
P.U.Z.-construire locuințe indi-
viduale şi funcțiuni complemen-
tare P+1E+M, amenajare 
circulații şi utilități, localitatea 
Berceni, T11, P31/18,19,20, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere 
a avizului de mediu şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției 
Protecția Mediului  Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (în 
spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până joi între 
orele 09:00-11:00. Observații şi 
sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M.I. în termen de 18 
zile de la data publicării anun-
țului.

l State Elena, având domiciliul 
în județul Ilfov, comuna Vidra, 
str. Câmpului, nr. 40, titular al 
planului P.U.Z.-construire locu-
ințe individuale şi funcțiuni 
complementare P+1E+M, 
amenajare circulații şi utilități, 
local itatea Berceni ,  T17, 
P43/1/38,39,40,41, anunță 
publicul interesat   asupra depu-
nerii solicitării de obținere a 
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avizului de mediu și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției 
Protecția Mediului  Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (în 
spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până joi între 
orele 09:00-11:00. Observații și 
sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M.I. în termen de 18 
zile de la data publicării anun-
țului.

l Creanga Ionuț-Marius, 
având domiciliul în municipiul 
București, sector 3, str.Soldat 
Niculae T.Sebe, titular al 
planului P.U.Z.-lotizare cu func-
țiunea zonă de locuințe, comerț, 
servicii, branșamente electrice, 
utilități și împrejmuire, locali-
tatea Vidra, T5, P36/1/2/14,15, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere 
a avizului de mediu și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției 
Protecția Mediului  Ilfov din 

Aleea Lacul Morii, nr.1 (în 
spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până joi între 
orele 09:00-11:00. Observații și 
sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M.I. în termen de 18 
zile de la data publicării anun-
țului.

l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in faliment  
prin procedura simplificata a  
debitoarei SC A+ Finance IFN 
SA, Bucuresti, Str. Emanoil 
Porumbaru  Nr. 31A, Et. 3, Ap. 
7, Sector 1, J40/17611/1994; 
CUI 6916261, prin Hotararea 
n r.  6 6 0 6 / 2 0 1 7 ,  d o s a r 
28761/3/2017 al Tribunalului 
Bucuresti. Termene: depunere 
creante 28.12.2017; tabel preli-
minar 04.01.2018; tabel defi-
nitiv 18.01.2018; data Adunarii 
creditorilor 08.01.2018, ora 
11.00,  str. Cerna nr. 11, Ploiesti, 
pentru: confirmarea lichidato-
rului judiciar, aprobarea raport 
intocmit conf. art. 97 si inci-
denta art. 169 din lg.85/14. 
Relatii 0725093254.

l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in faliment  
prin procedura simplificata a  
debitoarei SC Flomar Serv SRL, 
Bucuresti, Str. Ion Ionescu de la 
B r a d ,  N r.  4 ,  S e c t o r  1 , 
J40/10914/2002; CUI 14978052, 
prin Hotararea nr. 6607/2017, 
dosar 28769/3/2017 al Tribuna-
lului Bucuresti. Termene: depu-
nere creante 28.12.2017; tabel 
preliminar 04.01.2018; tabel 
definitiv 18.01.2018; data 
A d u n a r i i  c r e d i t o r i l o r 
08.01.2018, ora 11.00,  str. Cerna 
nr. 11, Ploiesti, pentru: confir-
marea lichidatorului judiciar, 
aprobarea raport intocmit conf. 
art. 97 si incidenta art. 169 din 
lg.85/14. Relatii 0725093254.

SOMAȚII  
l Somaţie emisă in temeiul art. 
130 din Decretul-Lege nr 
115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin rezoluţia judecătorului din 
data de 09.11.2017, privind 
cererea inregistrată sub dosar nt 
1983/246/2017 al Judecătoriei 
Ineu, formulată de petentul 
Maris Rovin, domiciliat in 
comuna Silindia nr 385, judeţul 
Arad prin care solicită să se 
constate că a dobândit dreptul 
de proprietate in cota de 1/1 
părţi asupra imobilului inscris 
in CF nr 302703 Silindia, 
provenit din conversia pe hârtie 
a CF vechi 379 Silindia, compus 
din teren intravilan, cu nr top 
240-241/27a, in suprafaţă de de 
3250 mp, prin uzucapiune de 20 
de ani de la moartea proprieta-
rului tabular Ordog Andrei, de 
sub B.1, decedat la data de 
17.04.1969, prin joncţiunea 
posesiilor. Petentul susţine ca a 
posedat imobilul de mai sus in 
mod pașnic, continuu și sub 
nume de proprietar, fără ca alte 
persoane să facă acte de depose-
dare sau tulburare, peste 20 de 
ani. Toţi cei interesaţi au posibi-
litatea să depună de indată 
opoziţie la Judecătoria Ineu, 
intrucât in caz contrar in 
termen de o lună de la ultima 
afișare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petenţilor cu privire la consta-
tarea dreptului de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Compania de Apă Oltenia 
SA, cu sediul în Craiova, str. 
Brestei, nr. 133, judeţul Dolj, 
RO11400673, J16/63/1999, în 
conformitate cu dispoziţiile 
art.117 din Legea 31/1990 
privind societăţile, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare, prin Președintele 

Consiliului de Administraţie al 
SC Compania de Apă Oltenia 
S A ,  d l . D i n c ă  A u r e l , 
CONVOACĂ Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor SC 
Compania de Apă Oltenia SA la 
data de 18.12.2017, ora 13.00, la 
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, cu 
următoarea ordine de zi: 1.
Analiza și aprobarea încheierii 
contractului de concesiune 
pentru terenul aferent Staţiei de 
Captare Izvarna. În cazul neîn-
deplinirii cvorumului statutar 
necesar deliberărilor la prima 
convocare, următoarea Adunare 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor SC Compania de Apă 
Oltenia SA va avea loc în data 
de 20.12.2017, ora 13.00 la 
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr. 133, judeţul Dolj, cu 
aceeași ordine de zi stabilită 
pentru prima Adunare Gene-
rala Ordinară.  

l Administratorul SC Agromec 
Hagiesti SA, J21/267/1991, 
R O 2 0 8 6 1 1 4 ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală a Acționa-
rilor pentru data de 16 decem-
brie 2017, ora 11.00, la sediul 
societății din comuna Sinesti, 
sat Hagiesti, județul Ialomița, 
cu următoarea ordine de zi: 
aprobarea unui împrumut de 
200.000 lei prin contractarea 
unui credit de aceasta valoare 
de la Raiffeisen Bank SA pentru 
activitatea curentă; aprobarea 
garanțiilor aferente ce vor fi 
depuse (semănătoare Accord 
Optima cu fertilizator, echipa-
ment recoltat porumb Olimac 
Drago) necesare obținerii 
contractelor de credit; împuter-
nicirea Domnului Ecobici 
Gheorghe în calitate de Admi-
nistrator să semneze în numele 
și pe seama societății contractele 
de credit, contractul de ipotecă 
mobiliară, contractul de ipotecă 
asupra conturilor și biletele la 
ordin emise de societate precum 
și orice alte înscrisuri.

l Convocator Consiliul de 
Administraţie al S.C. Imopost 
Developments S.A., cu sediul în 
București, Calea Griviţei nr. 
136, corp A, etaj 1, camera 17, 
sector 1, înregistrată la Regis-
t ru l  Comerţu lu i  sub  nr. 
J40/13379/2005, CUI RO 
17832131, convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor societăţii pentru data de 
19.12. 2017, ora 12.00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor va avea loc la 
sediul societăţii din București, 
Calea Grivitei nr. 136, corp A, 
etaj 1, camera 17, sector 1. La 

Adunarea Generală Ordinară 
sunt invitaţi să participe toţi 
acţionarii af laţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor la data 
de 18.12.2017. De asemenea, 
sunt invitaţi să participe la 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii și cenzorii 
societăţii. Pe ordinea de zi, sunt 
înscrise următoarele probleme: 
1. Realegerea administratorilor 
societăţii, respectiv doamnele: 
Tapai Mihaela, Rusu Andreea și 
Stefan Alina, pentru un nou 
mandat de 4 ani, începând cu 
data Hotărârii Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor. 2. 
Realegerea doamnei Tapai 
Mihaela în funcţia de Preșe-
dinte al Consiliului de Adminis-
traţie pentru un nou mandat de 
4 ani, începând cu data Hotă-
rârii Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor.  3. Stabilirea 
remuneraţiei administratorilor. 
4 .  Aprobarea  mode lu lu i 
contractului de administrare. În 
situaţia în care Adunare Gene-
rală Ordinară nu va putea deli-
bera și vota în mod valabil, o a 
doua Adunare Generală Ordi-
nară este convocată pentru ziua 
de 20.12.2017, la ora 12.00, în 
același loc și cu aceeași ordine 
de zi. După publicarea convo-
cării (16.11.2017), acţionarii 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/ au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunărilor gene-
rale, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convo-
cării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
adunarea generală; și b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre, în 
termen de 15 zile de la data 
publicării convocării, pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai 
în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace 
electronice: e-mail: andreea.
r u s u @ i m o p o s t . r o ,  f a x : 
021.206.68.02). Se precizează că 
acţionarii ce vor fi împiedicaţi 
de anumite împrejurări să parti-
cipe la Adunarea Generală 
Ordinară vor putea mandata, în 
conformitate cu art. 125 din 
Legea nr. 31/1990 republicată, 
printr-o procură specială o terţă 
persoană care să participe și să 
voteze în numele lor și pentru ei, 
în Adunarea Generală Ordi-
nară, în condiţiile legii. Procu-
rile speciale pot fi ridicate de la 
sediul societăţii începând cu 
data convocării și vor fi depuse 
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spre înregistrare la secretariatul 
adunării până cel târziu la data 
de 19.12.2017, orele 10.30. 
Reprezentantul acţionarului 
fiind obligat ca la data adunării 
generale să aibă asupra sa 
procura în original. Documen-
tele aferente şedinţei şi procurile 
speciale se pot fi obţinute de la 
d-na. Stefan Alina– adminis-
trator: tel. 021.206.68.00. Preşe-
d i n t e  a l  C o n s i l i u l u i  d e 
Administraţie Tapai Mihaela.

l Convocare Consiliul de 
A d m i n i s t r a ţ i e  a l  S . C . 
”Comnord” S.A., persoană juri-
dică română, având Cod Unic 
de Înregistrare 1590368, atribut 
fiscal RO şi număr de Ordine la 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/493/1991, cu sediul în Bucu-
reşti, Calea Griviţei nr. 136, 
sector 1, în temeiul prevederilor 
Actului constitutiv al societăţii 
şi prevederilor Legii nr. 31/1990 
republicată, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor societăţii pentru data 
de 20.12.2017, ora 12.00. 
Şedinţa Adunării Generale 
Extraordinară a Acţionarilor va 
avea loc la sediul societăţii din 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 
136, sector 1. La Adunarea 
Generală Extraordinară sunt 
invitaţi să participe toţi acţio-
narii aflaţi în evidenţa Regis-
trului Acţionarilor şi Registrului 
d e  A c ţ i u n i  l a  d a t a  d e 
12.12.2017. Pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordi-
nare, sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Ratificarea Deci-
ziei Consiliului de Administraţie 
din 16.10.2017, având urmă-
torul conţinut: „Aprobarea 
prelungirii contractului de 
credit MIH2-2012-1043182 din 
data de 14.12.2012 încheiat cu 
UniCredit Bank S.A. până la 
data de 15.12.2020 (scadenţa şi 
perioada de utilizare), în cadrul 
căruia Societatea are calitate de 
împrumutat solidar alături de 
c e i l a l ț i  î m p r u m u t a ţ i : 
PROCEMA – INSTITUT DE 
CERCETARE, PROIECTARE 
ŞI PRODUCTIE EXPERI-
MENTALĂ ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR ŞI AL 
M A T E R I A L E L O R  D E 
C O N S T R U C Ț I I  S . A . 
(J40/493/1991, CUI 1590368), şi 
GIRUETA S.A. (J23/1589/2004, 
CUI 477558). Art 2. Aprobarea 
cooptării PROCEMA METAL 
SRL  (J40/5869/2000, CUI 
13134853), ca împrumutat 
solidar în cadrul Contractului 
de credit MIH2-2012-1043182 
din data de 14.12.2012, cu 
menținerea garanțiilor consti-
tuite deja de Societate pentru 

garantarea,  în solidar cu ceilalţi 
împrumutaţi, a întreg creditului 
umbrela acordat de UniCredit 
Bank S.A. societăţii şi societă-
ţi lor mai sus menţionate 
contractat conform contractului 
de credit MIH2-2012-1043182 
din data de 14.12.2012, contrac-
tate până la rambursarea aces-
tora, indiferent de prelungirile 
şi alte modificări ulterioare. Art. 
3 Aprobarea majorării valorii 
actuale a creditului contractat 
de societate, în calitate de 
împrumutat solidar, conform 
contractului de credit MIH2-
2012-1043182 din data de 
14.12.2012, prin reacordarea şi 
repunerea la dispoziţia împru-
m u t a ţ i l o r  a  s u m e i  d e 
1.798.973,67 EUR şi constituirii 
de garanţii asupra bunurilor 
deja aduse în garanţie Băncii 
pentru garantarea obligaţiilor 
societăţii şi a celorlalţi împru-
mutaţi solidari în legătura cu 
suma de 1.798.973,67 EUR. Art. 
4. Împuternicirea cu drept de 
semnatură individuală, să ducă 
la îndeplinire prevederile acestei 
hotărâri şi, în acest scop: (i) să 
reprezinte cu puteri depline 
Societatea față de UniCredit 
Bank S.A. sau orice alte 
persoane sau entităţi, (ii) să 
negocieze şi agreeze, cu puteri 
depline şi după cum va consi-
dera că este în interesul Socie-
tății, termenii şi condițiile de 
prelungire a contractelor de 
credit mai sus menţionate şi a 
oricăror garanții, inclusiv toate 
modificările ce vor fi aduse 
contractelor de credit şi/ sau 
contractelor de garanție/ garan-
țiilor cu ocazia prelungirii 
(inclusiv cu privire la modificări 
aduse Condițiilor Generale de 
Creditare,  modificări  de 
dobânda, comisioane, obligații 
contractuale, cazuri de culpă, 
denunțare unilaterală, tipul 
creditului, scopul creditului, 
condițiile de utilizare, alte 
clauze), toate modificările docu-
mentației de finanțare şi garan-
tare a creditelor mai sus 
menționate acceptate prin 
semnarea amendamentelor la 
documentația de creditare/ 
garantare fiind însuşite şi obli-
gatorii pentru Societate şi (iii) să 
semneze toate documentele 
necesare sau pe care le va consi-
dera necesare în legatură cu 
ducerea la îndeplinire a acestei 
hotărâri şi  a mandatului 
acordat de Consiliului de Admi-
nistraţie prin aceasta, inclusiv 
actele adiţionale ale contractelor 
de credit, contracte de garanție 
şi/  sau acte adiționale la 
contracte de garanție/ garanții 
existente şi orice alte documente 

de finanțare, deciziile şi semnă-
turile următoarelor persoane 
fiind opozabile societăţii: -Dna 
Oleana Negoita, preşedinte al 
Consiliului de Administraţie şi 
Director General, cetăţean 
român.” 2. Aprobarea datei de 
16.01.2018, ca dată de înregis-
trare, conform art. 86 din Legea 
nr.  24 /2017  ş i  ex-  date : 
15.01.2018. În situaţia în care 
Adunarea Generală nu va putea 
delibera şi vota în mod valabil o 
a doua Adunare Generală 
Extraordinara este convocată 
pentru ziua de 21.12.2017, la 
ora 12.00, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. După 
p u b l i c a r e a  c o n v o c ă r i i 
(16.11.2017), acţionarii repre-
zentând,  ind iv idual  sau 
împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/ au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunărilor gene-
rale, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convo-
cării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre, in 
termen de 15 zile de la data 
publicării convocării, pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai 
în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace 
electronice: e-mail: contact@
comnord.ro, fax: 021.206.68.02). 
Se precizează că acţionarii ce 
vor fi împiedicaţi de anumite 
împrejurări să participe la 
Adunările Generale vor putea 
mandata, în conformitate cu 
art. 125 din Legea 31/1990 repu-
blicată şi Regulamentul CNVM 
1/2006 şi 6/2009, printr-o 
procură specială/  generală o 
terţă persoană care să participe 
şi să voteze în numele lor şi 
pentru ei, în Adunarile Gene-
rale, în condiţiile legii. Procura 
specială/ generală poate fi ridi-
cată de la sediul societăţii sau de 
pe web site-ul www.comnord.ro, 
începând cu data convocării 
(16.11.2017). Procurile specială 
şi generală vor fi depuse spre 
înregistrare la secretariatul 
adunării până cel târziu la data 
de 18.12.2017, orele 10.00. 
Procurile speciale şi procurile 
generale vor putea fi transmise 
spre înregistrare şi pe fax sau 
email în format pdf., reprezen-
tantul acţionarului fiind obligat 
ca la data adunării generale să 
aibă asupra sa procura în 
original. Acționarii înregistrați 
la data de referință au posibili-

tatea de a vota prin corespon-
dență înainte de adunarea 
generală utilizând formularul 
de vot prin corespondență exis-
tent şi pe site-ul societăţii. 
Formularele de vot prin cores-
pondență completate şi semnate 
se vor expedia la sediul socie-
tății, cu confirmare de primire, 
astfel încât să fie înregistrate ca 
fiind primite până cel târziu cu 
48 ore înainte de adunare. 
Formularele primite ulterior 
termenului stabilit nu vor fi 
luate în calcul pentru determi-
narea cvorumului şi majorității 
în adunarea generală. Informa-
țiile cu privire la convocarea 
adunării generale şi la docu-
mentele care urmează să fie 
prezentate adunării generale, 
proiectul de hotărâre, formu-
larul de procură specială, care 
urmează să fie utilizat pentru 
votul prin reprezentare, precum 
şi formularele care urmează să 
fie utilizate pentru votul prin 
corespondență sunt puse la 
dispoziția acționarilor pe websi-
te-ul societății (www.comnord.
ro) sau la sediul societății în 
zilele lucrătoare, între orele 
9.00– 17.30. Acţionarii au 
dreptul să formuleze întrebări 
privind punctele de pe ordinea 
de zi ale Adunărilor Generale în 
condiţiile art. 13 din Regula-
mentul CNVM 6/2009, după ce 
acţionarii vor fi identificaţi sau 
dacă buna desfăşurare şi pregă-
tire a adunărilor generale 
precum şi protejarea confidenţi-
alităţii şi a intereselor comer-
ciale a societăţii, permite acest 
lucru. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea de 
zi a Adunările Generale pot fi 
consultate la sediul societăţii 
sau pe pagina de internet www.
comnord.ro, începând cu data 
convocări i .  Documentele 
aferente şedinţelor, inclusiv 
propunerile de hotărâre şi 
procurile speciale/ generale, pot 
fi obţinute de la dna. Stefan 
Alina –tel. 021/2066800. Preşe-
dintele Consiliului de Adminis-
traţie al S.C. Comnord S.A. 
Oleana Negoita.

l Convocare Consiliul de 
A d m i n i s t r a ţ i e  a l  S . C . 
”Comnord” S.A., persoană juri-
dică română, având Cod Unic 
de Înregistrare 1590368, atribut 
fiscal RO şi număr de Ordine la 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/493/1991, cu sediul în Bucu-
reşti, Calea Griviţei nr. 136, 
sector 1, în temeiul prevederilor 
Actului constitutiv al societăţii 
şi prevederilor Legii nr. 31/1990 
republicată, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-

rilor societăţii pentru data de 
20.12.2017, ora 11.00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinară a 
Acţionarilor va avea loc la 
sediul societăţii din Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 136, sector 1. 
La Adunarea Generală Ordi-
nară sunt invitaţi să participe 
toţi acţionarii aflaţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor şi 
Registrului de Acţiuni la data 
de 12.12.2017. Pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare, 
sunt înscrise următoarele 
probleme:  1 .  Realegerea 
doamnei Negoita Oleana pentru 
un nou mandat de adminis-
trator de 4 ani, începând cu 
data Hotărârii Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor, 
precum şi stabilirea remunera-
ţiei administratorului. 2. Reale-
gerea doamnei Negoita Oleana 
pentru un nou mandat de Preşe-
dinte al Consiliului de Adminis-
traţie de 4 ani, începând cu data 
Hotărârii Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor. 3. 
Realegerea doamnei Negoita 
Oleana în funcţia de director 
general al societăţii în aplicarea 
art. 143 alin.1 din Legea nr. 
31/1990, începând cu data 
Hotărârii Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, precum 
şi stabilirea remuneraţiei direc-
torului general. 4. Aprobarea 
modelului contractului de admi-
nistrare. 5. Aprobarea datei de 
16.01.2018, ca dată de înregis-
trare, conform art. 86 din Legea 
nr.  24 /2017  ş i  ex-  date : 
15.01.2018. În situaţia în care 
Adunarea Generală nu va putea 
delibera şi vota în mod valabil o 
a doua Adunare Generală Ordi-
nară este convocată pentru ziua 
de 21.12.2017, la ora 11.00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine 
de zi. După publicarea convo-
cării (16.11.2017), acţionarii 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/ au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunărilor gene-
rale, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convo-
cării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre, în 
termen de 15 zile de la data 
publicării convocării, pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai 
în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace 
electronice: e-mail: contact@
comnord.ro, fax: 021.206.68.02). 
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Se precizează că acţionarii ce 
vor fi împiedicaţi de anumite 
împrejurări să participe la 
Adunările Generale vor putea 
mandata, în conformitate cu 
art. 125 din Legea 31/1990 repu-
blicată şi Regulamentul CNVM 
1/2006 şi 6/2009, printr-o 
procură specială/ generală o 
terţă persoană care să participe 
şi să voteze în numele lor şi 
pentru ei, în Adunările Gene-
rale, în condiţiile legii. Procura 
speciala/ generală poate fi ridi-
cată de la sediul societăţii sau de 
pe web site-ul www.comnord.ro, 
începând cu data convocării 
(16.11.2017). Procurile specială 
şi generală vor fi depuse spre 
înregistrare la secretariatul 
adunării până cel târziu la data 
de 18.12.2017, orele 10.00. 
Procurile speciale şi procurile 
generale vor putea fi transmise 
spre înregistrare şi pe fax sau 
email în format pdf., reprezen-
tantul acţionarului fiind obligat 
ca la data adunării generale să 
aibă asupra sa procura în 
original. Acționarii înregistrați 
la data de referință au posibili-
tatea de a vota prin corespon-
dență înainte de adunarea 
generală utilizând formularul 
de vot prin corespondență exis-
tent şi pe site-ul societăţii. 
Formularele de vot prin cores-
pondență completate şi semnate 
se vor expedia la sediul socie-
tății, cu confirmare de primire, 
astfel încât să fie înregistrate ca 
fiind primite până cel târziu cu 
48 ore înainte de adunare. 
Formularele primite ulterior 
termenului stabilit nu vor fi 
luate în calcul pentru determi-
narea cvorumului şi majorității 
în adunarea generală. Informa-
țiile cu privire la convocarea 
adunării generale şi la docu-
mentele care urmează să fie 
prezentate adunării generale, 
proiectul de hotărâre, formu-
larul de procură specială, care 
urmează să fie utilizat pentru 
votul prin reprezentare, precum 
şi formularele care urmează să 
fie utilizate pentru votul prin 
corespondență sunt puse la 
dispoziția acționarilor pe websi-
te-ul societății (www.comnord.
ro) sau la sediul societății în 
zilele lucrătoare, între orele 
9.00– 17.30. Acţionarii au 
dreptul să formuleze întrebări 
privind punctele de pe ordinea 
de zi ale Adunărilor Generale în 
condiţiile art. 13 din Regula-
mentul CNVM 6/2009, după ce 
acţionarii vor fi identificaţi sau 
dacă buna desfaşurare şi pregă-
tire a adunărilor generale 
precum şi protejarea confidenţi-
alităţii şi a intereselor comer-

ciale a societăţii, permite acest 
lucru. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea de 
zi a Adunării Generale pot fi 
consultate la sediul societăţii 
sau pe pagina de internet www.
comnord.ro, începând cu data 
convocări i .  Documentele 
aferente şedinţelor, inclusiv 
propunerile de hotărâre şi 
procurile speciale/ generale, pot 
fi obţinute de la dna. Stefan 
Alina –tel. 021/2066800. Preşe-
dintele Consiliului de Adminis-
traţie al S.C. Comnord S.A. 
Oleana Negoita.

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi, organizează licitaţie 
publică deschisă în data de 
22.11.2017, orele 10.00 pentru 
vânzare teren în suprafaţă de 
728 mp pe care se af lă o 
construcţie proprietate privată, 
situat în localitatea Miroslava. 
Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 21.11.2017, orele 
16.00. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 
Costul Caietului de sarcini este 
de 50 Lei.

l Pecunia IPURL lichidator 
judiciar al Ansamblari Demon-
tabile Metalice In Constructii 
SRL, anunta scoaterea la 
vanzare a bunurilor mobile 
apartinand societatii debitoare 
in valoare totala de 7.341 eur, 
exclusiv TVA, conform Hota-
rarii Adunarii creditorilor din 
data de 05.10.2017 si a Publica-
tiei de vanzare intocmita cu 
aceasta ocazie. Prima vanzare se 
va  organiza  in  data  de 
22.11.2017, ora 15.00, prin lici-
tatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunurile nu se vind la 
primul termen de licitatie, ince-
pand cu data de 29.11.2017 , se 
vor organiza alte 4  licitatii, 
saptamanal, in fiecare zi de 
miercuri, la aceeasi ora si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor este la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, 
sc.2, et.1, ap.35, 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. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei, iar taxa de 
participare la licitatie este de 50 
lei. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare la tel. 0748 
218 555.

l Lichidator judiciar, organi-
zeaza licitatie publica pentru 
obiecte de inventar (mobilier 
birou, tarnacoape, lopeti, greble, 
lanterne, etc-cu grad de uzura 
foarte ridicat) la pretul total de 
328,5 lei cu TVA inclus.  Lici-
tatia va avea loc la data de 
20.11.2017, ora 11, in Ploiesti, 
P-ta Victoriei, nr.7, bl.A Est, 
ap.51, jud Prahova. In cazul in 
care bunurile  nu se  vind, lici-
tatia va fi reluata in datele de 
22.11.2017 ora 11, 24.11.2017 
ora 13, 27.11.2017 ora 11, 
2 9 . 1 1 . 2 0 1 7  o r e l e  1 1 , 0 0 . 
Inscrierea la licitatie se face cu 
cel putin 1(una) zi inainte de 
data fixata pentru licitatie. 
Pentru inscriere sunt necesare: 
cerere de inscriere, copie CI sau 
Certificat de inmatriculare, 
imputernicire pentru reprezen-
tant, dovada achitarii garantiei 
de participare de 10% din pretul 
de pornire si 100 lei reprezen-
tand contravaloarea regulamen-
tului. Aceste sume se vor achita 
la biroul lichidatorului sau in 
contul deschis pe “Kalinderu 
Services SRL” la Bancpost SA 
P l o i e s t i  s u b  n r .
RO10BPOS30812463939RO 
N01, Cod fiscal 27910059. 
Informatii suplimentare la tel: 
0744920534, email: tempoin-
solv@gmail.com.

l Primăria Comunei Prigoria, 
CUI: 4718985, cu sediul în 
comuna Prigoria, sat Prigoria, 
judeţul Gorj, scoate la vânzare 
în data de 07.12.2017, ora 12.00, 
un lot de 2 autovehicule, prin 
licitaţie mixtă în doi paşi: cu 
oferta în plic închis, urmată de 
licitaţie cu strigare la sediul din 
comuna Prigoria, sat Prigoria, 
jud.Gorj. Detalii privind auto-
vehiculele pot fi obținute de la 
persoanele nominalizate mai 
jos. Informațiile se pun la dispo-
ziția persoanelor interesate în 
urma unei solicitări scrise a 
acestora. Solicitarea se va trans-
mite personal la Registratura 
Primăriei Comunei Prigoria sau 
pe fax la nr.0374.091.625 şi va 
conține următoarele: 1. Nume 
Prenume/Denumire Societate; 
2 .CNP/CUI;  3.Număr de 
telefon şi adresă de e-mail; 4. 
Numărul de înmatriculare al 
autovehicului pentru care se 
ofertează. Prețul minim de 
pornire la licitație este exprimat 
în lei, prezentat în anexa anun-
țului. Garanția de participare, 
în procent de 10% din valoarea 
fiecărui autovehicul pentru care 
se face solicitarea de participare 
la licitaţie, se depune la casieria 
unității. Cei interesați vor 
depune până la  data de 

04.12.2017, ora 16.00, la Regis-
tratura Unității din comuna 
Prigoria, sat Prigoria, jud.Gorj, 
în plic închis şi sigilat, inscripți-
onat Oferta Financiară. Plicul 
va conține Preţul pentru care se 
licitează, Denumirea persoanei 
fizice/juridice ofertante şi docu-
mentele de calificare. Oferta 
financiară va conţine numărul 
autovehiculului pentru care se 
licitează, preţul oferit, denu-
mirea persoanei fizice/juridice şi 
semnătura autorizată a acesteia. 
Documentele de calificare sunt: 
-Copie chitanță garanție de 
participare; -Copie a actului de 
identitate al persoanei fizice sau 
copie a actului de înregistrare la 
Regis trul  Comerţului  a l 
persoanei juridice; -Împuterni-
cire acordată persoanei care 
reprezintă potenţialul cumpă-
rător (în cazul persoanelor juri-
dice). Lipsa oricăruia dintre 
documentele de calificare atrage 
descalificarea ofertantului 
respectiv. Informaţii suplimen-
tare privind autovehiculele se 
pot obţine de la Ivanusi Irina, 
t e l e f o n :  0 7 5 3 . 0 5 3 . 1 0 3 / 
0374.013.444, e-mail: primaria-
prigoria@yahoo.com. Număr 
înmatriculare; Descriere autove-
hicul; An intrare în circulaţie; 
Valoare pornire licitaţie (lei): 
GJ22PRI; Daewoo Espero; 
1997; 910. GJ11PRY; AR0 
429TS; 2002; 2.400. 

PIERDERI  
l Pierdut carnet si legitimatie 
student pe numele Cristea 
Gabriela Florentina, eliberate de 
Universitatea Bucuresti, fac.
Litere. Declar nule. 

l C&A Moda Retail SRL, cu 
sediul în str. Bilciureşti, nr. 9A, 
et.5, sect.1, Bucureşti, NRC 
J 4 0 / 1 4 0 1 6 / 2 0 0 8 ,  C U I : 
RO24335313, declară pierdute 
şi nule Certificatele Constata-
toare pentru punctele de lucru 
având următoarele adrese: 1.
Bucureşti, Sectorul 6, B-dul.
Iuliu Maniu, Nr. 546-560, 
Spaţiul Nr. R6; 2.Bucureşti, 
Sectorul 4, Calea Văcăreşti, Nr. 
391, Centrul Comercial Sun 
Plaza, Spaţiile 0.6.7 + 1.6.5; 3. 
Comuna Floreşti, Str. Avram 
Iancu, Nr. 492-500, în Incinta 
Polus Center Cluj Napoca, 
Judeţ Cluj; 4. Municipiul Arad, 
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 10-12, 
în Incinta Centrului Comercial 
Atrium Center Arad, Judeţ 
Arad; 5. Municipiul Sibiu, 
Centrul Comercial Shopping 
City Sibiu, Adresa Şelimbăr, 
DN 1-KM 306 + 62.43-306.0 + 
990.34, Judeţ Sibiu; 6.Bucureşti, 

Sectorul 3, B-dul. 1 Decembrie, 
Nr.33a, Iris Shopping Center 
Unităţile 0.23, 0.24, 0.25.1 
parter şi 1.8.1 SI 1.8.3 la etajul 
1; 7. Municipiul Botoşani, 
B-dul.Mihai Eminescu, Nr.4, 
Sp. 1 B, în Incinta Family 
Center Botoşani, Cod Poştal 
710014, Judeţ Botoşani; 8.
Municipiul Craiova, Calea 
Bucureşti, Nr. 144, în cadrul 
Galeriei Comerciale care face 
parte din Parcul Retail denumit 
Electroputere Parc, Unitatea 
Nr. C07, Judeţ Dolj; 9.Munici-
piul Piatra Neamţ, Bulevardul 
Decebal, Nr.79, Unitatea P315, 
Incinta Shopping City Piatra 
Neamţ, Judeţ Neamţ.

l Pierdut Adeverinta achitare 
contract nr. 1279, pe numele 
Brandusoiu Constantin. Declar 
nula.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire din 22.02.1983, pe 
numele  Ba jdeche  Petre , 
Bajdeche Marisina. Declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
i n t e g r a l a  C o t r a c t 
4000/24.06.1998, pe numele 
Ionita Nicolae. O declar nula.

l Pierdut Proces verbal din 
4.11.1991, pe numele Burghelea 
Stefan. Il declar nul.

l Pierdut Contract constructie 
nr. 856/6/06.03.1974 si Proces 
verbal din 30.01.1975, pe 
numele Barbu Mircea Marcel. 
Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal nr. 
2624/3/3.10.1991, pe numele 
Grigoras Dimitrie. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
05.05.1978, pe numele Mandri-
cell Nicolae. Il declar nul.

l Pierdut Dovada achitare 
integrala apartament,  pe 
numele Scarlat Constantin 
Mihai si Scarlat Livia. O declar 
nula.

l Pierdut Proces verbal din 
14.02.1975, pe numele Barbu-
lescu tatu Stefan si Barbulescu 
Maria. Il declar nul.

l Olteanu Elena- Cabinet de 
Avocat, cu sediul profesional în 
Bucureşti, bulevardul Metalur-
giei nr. 4, bl. OD1, sc. 2, parter, 
ap. 45, sector 4, având CIF 
20925915, pierdut Decizia nr. 
331 din 7.02.2017 privind 
schimbare sediu profesional 
eliberată de Baroul Bucureşti la 
data 21.02.2017.




