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OFERTE SERVICIU
l Consola Grup Construct SRL angajează muncitori în construcții pentru
șantiere din București și Germania (se
asigură cazare). Relații la telefon:
021.321.36.39/ 021.327.10.50 /
021.327.10.51 sau la sediul firmei din
București, Sector 3, str.Zborului, nr.6.
l Consiliul de Administrație al SC
Pază Publică SA Giurgiu anunță începerea procesului de recrutare și selecție
pentru poziția de director al societății,
în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011, privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Toate informațiile se
găsesc pe site-ul societății: https://pazapublicagiurgiu.wixsite.com/giurgiu.
Persoană de contact: Mincu Ioana,
telefon: 0246.211.627, interior: 158.
l 1.Primăria Comunei Rușii-Munți,
strada Principală, nr.120, localitatea
Rușii-Munți, judeţul Mureș, telefon:
0265.554.088, fax: 0265.554.088,
persoană de contact: primar Chiș Bălan
Ilie, e-mail: rusiimunti@cjmures.ro.
2.Primăria Comunei Rușii-Munți,
județul Mureș, scoate la concurs postul
contractual de mecanic utilaje cu atestat
profesional, posesor permis conducere
categoriile B, C, D, E, nivel studii profesionale, vechime: minim 3 ani.
Concursul se va desfășura în data de
12.04.2019, ora 10.00, în sala de ședințe
a Primăriei Comunei Rușii-Munți, loc.
Rușii-Munți, nr.120, județul Mureș.
Actele pentru dosarul de concurs se
depun la sediul Primăriei Rușii-Munți,
până la data de 29.03.2019, ora 15.00.
Datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de concurs
sunt: Bîndilă Florina Minerva, telefon:
0265.554.201, 0740.094.701, e-mail:
rusiimunti@cjmures.ro.
l Centrul Național de Evaluare și
Examinare, cu sediul în localitatea
București, str.G-ral Berthelot, nr.26,
sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: compartimentul resurse umane: 1
post consilier IA, conform HG 286/2011,
cu modificările și completările ulterioare. Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţa
sau echivalentă; vechimea în specialitate: cinci ani în specialitatea resurse
umane. Proba scrisă în data de
09.04.2019, ora 10.00, în sediul din localitatea București, str.G-ral Berthelot,
nr.26, sector 1. Interviu în data de
11.04.2019, ora 12.00 în sediul din localitatea București, str. G-ral Berthelot,
nr.26, sector 1. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu
sediul în localitatea București, str.G-ral
Berthelot, nr.26, sector 1, respectiv până
la data de 25.03.2019, la secretarul
comisiei de concurs Ilincescu Carmina-Daniela, consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul
Resurse Umane, telefon/fax

021.314.44.11/ 021.310.32.07, e-mail:
carmina.ilincescu@rocnee.eu. Director
General, Marian Șuță.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis,
etaj 1, judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante de execuţie,
pe perioadă nedeterminată: 1 post referent tr. IA și 1 post referent tr. IA din
cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară
al Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Teleorman, BCPI Alexandria
și 1 post tehnician cadastru tr. IA din
cadrul Serviciului Cadastru Biroul Fond
Funciar. Concursul se va desfăşura în
perioada 03 -08.04.2019, orele 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor este
12 -25.03.2019, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare
consultaţi site-ul OCPI Teleorman:
www.ocpitr.ro.
l Clubul Sportiv Botoșani, cu sediul în
localitatea Botoșani, str.Calea Națională, nr.44, judeţul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: 1.șofer, grad
profesional I, funcție de execuție, normă
de lucru 1/1; număr posturi: 1, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
02.04.2019, ora 9.00; -Proba practică în
data de 03.04.2019, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii liceale, absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime: 8
ani în exercitarea profesiei de conducător autovehicule profesionist; -posesor
al permisului de conducere, categoria B,
C, D și E, atestate pentru transportul
rutier, eliberate de ARR. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în perioada 12.03.201925.03.2019, la sediul Clubului Sportiv,
din localitatea Botoșani, str.Calea Națională, nr.44, Compartimentul Resurse
Umane. Relaţii suplimentare la sediul
Clubului Sportiv Botoșani, persoană de
contact: Melinte Mariana, telefon:
0231.531.808.
l Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc, jud.Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de medic specialist,
0,5 normă de lucru, la Serviciul Tehnic,
Aprovizionare-Transport, Achiziții
Publice, Administrativ, Managementul
Calității Serviciilor Medicale, conform
HG nr.286/2011, al Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc. Calendar
concurs: -2.04.2019, ora 12.00 -proba
scrisă; -4.04.2019, ora 12.00 -proba practică. Dosarele pentru înscrierea la
concurs se vor depune la Biroul RUNOS
și Contencios al Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului și vor cuprinde următoarele
acte: -cerere de înscriere la concurs;
-copie după certificatul de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, buletin, diplomă
de studii; -copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă; -fișa medicală; -curriculum vitae; -recomandare
de la ultimul loc de muncă, acolo unde

este cazul; -cazier judiciar. Taxă
concurs: 100Lei. Condiţii specifice:
-studii: diplomă de licență, certificat de
medic specialist, curs/atestat în managementul calității serviciilor medicale; -2
ani vechime în muncă. Relaţii suplimentare referitoare la tematică și bibliografie se pot obține de la sediul unităţii
sau la telefon: 0230.312.023, între orele
7.30-16.00, persoană de contact: Mera
Nicoleta.
l În conformitate cu prevederile Legii
nr.95/2006, privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale OMS nr.284/2007,
privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din
spitalele publice, modificat de art.1 din
OMS nr.954/2017, Spitalul Orășenesc
Făget, cu sediul în oraș Făget, str.Spitalului, nr.4, județul Timiș, organizează
concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al
unităţii, după cum urmează: 1 post de
director medical. La concurs/examen se
pot înscrie candidaţii care îndeplinesc,
cumulativ, criteriile generale şi specifice.
Criteriile generale sunt următoarele: a)
au domiciliul stabil în România; b) nu
au fost condamnaţi definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, 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 i-ar face incompatibili
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)
au o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; d)nu au
vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice
sunt următoarele: a)pentru directorul
medical: 1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul medicină, specializarea medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic
specialist; 3.au minimum 5 ani vechime
în specialitatea respectivă. Concursul/
examenul pentru ocuparea funcţiei
specifice comitetului director al unităţii
se va organiza în data de 02.04.2019, ora
10.00 -proba scrisă, respectiv data de
02.04.2019, ora 13.00 -susţinere orală a
proiectului de specialitate, ora 15.00
-interviul de selecţie, la sediul unităţii.
Data-limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs este
25.03.2019. Bibliografia pentru concurs/
examen şi temele-cadru pentru proiectul
de specialitate se afişează la sediul
Spitalului Orășenesc Făget şi se publică
pe site-ul Spitalului Orășenesc Făget.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefonul: 0256.320.860, int.19, Biroul
Resurse Umane.
l Unitatea de Asistenţă Medico-Socială, cu sediul în localitatea BoldeştiScăeni, str.Calea Unirii, nr.57, judeţul
Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de infirmieră, 1 post, conform HG
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nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
02.04.2019, ora 10.00; -Proba practică în
data de 02.04.2019, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii şi vechime: -studii medii
de specialitate; vechime de minim 1 an
în unităţi sanitare. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul UAMS,
Calea Unirii, nr.57, Boldeşti-Scăeni, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare la sediul
UAMS, Calea Unirii, nr.57, BoldeştiScăeni, jud.Prahova, persoană de
contact: Coman Maria, telefon:
0244.211.383.
l Spitalul Municipal „Anghel Saligny”
Fetești, cu sediul în localitatea Fetești,
str.Călărași, nr.549, județul Ialomița,
organizează concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale vacante de:
-Muncitor calificat IV -lăcătuș, 1 post.
Condiții specifice în vederea participării
la concurs: -diplomă de absolvire a școlii
generale; -certificat de calificare pentru
meseria de lăcătuș; -fără vechime în
meserie. -Muncitor calificat IV -zugrav
-vopsitor -zidar -faianțar: 2 posturi.
Condiții specifice în vederea participării
la concurs: -diplomă de absolvire a școlii
generale; -certificat de calificare pentru
meseria de zugrav, vopsitor, zidar sau
faianțar; -fără vechime în meserie.
Concursul pentru ocuparea posturilor
de muncitori se va desfășura astfel:
-Proba scrisă va avea loc în data de
02.04.2019, ora 10.00; -Interviul se va
susține în data de 08.04.2019, ora 10.00.
Candidații care optează pentru posturile vacante vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Municipal
„Anghel Saligny” Fetești, biroul Resurse
Umane. Pentru a ocupa un post
contractual vacant, candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Detalii
privind organizarea și desfășurarea
concursului, respectiv bibliografia sunt
disponibile accesând: www.spitalfetesti.
ro, precum și la avizierul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul Spitalului Municipal „Anghel
Saligny” Fetești, telefon: 0243.361.905,
interior: 121, birou Resurse Umane.
l Direcţia Generală Management
Urgenţe Medicale, organizează concurs
în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă
externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003
-Codul Muncii, republicată, Hotărârii
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârii
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Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind
Normele metodologice de supraveghere
a sănătăţii lucrătorilor, Procedurii nr.
4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului
implicat în activitatea de examinare
medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, având în
vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în
M.A.I. nr. 23808 din 28.11.2018, a
postului de şef serviciu, prevăzut la
poziția 3 din statul de organizare al
unităţii. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului sus-menţionat persoanele care îndeplinesc
următoarele condiţii: a) Condiţii generale -prevăzute de art. 3 din Anexa la
H.G. 286/2011 (Regulamentul -cadru
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice), cu modificările şi
completările ulterioare; b)Condiţii
specifice: -studii de specialitate: studii
universitare de licență, absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diploma de
licență sau echivalentă; -cursuri/
programe de perfecţionare/ specializare: studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management ori economic/
juridic /medical; -limbi străine şi nivelul
de cunoaştere: o limbă de circulaţie
internaţională –citit, scris şi vorbit: nivel
elementar/ echivalent A2; -cunoştinţe de
operare /programare pe calculator şi
nivel de cunoaştere: nivel mediu de
operare MS Word, Excel sau certificat/
atestat privind dobândirea competenţelor digitale ori alte documente de
studii care să dovedească absolvirea
unui program de formare în domeniul
IT/ echivalent; -sunt declarate apt
medical şi apt psihologic; -vechime în
muncă: minimum 2 ani; -vechime în
specialitate: minimum 2 ani. Pentru
înscriere, candidaţii vor prezenta
dosarul de concurs secretarului comisiei
până la data de 22.03.2019, ora 14.00, la
Direcţia Generală Management Resurse
Umane, cu sediul din str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, intrarea D, telefon 021/303.70.80,
int. 11659. Concursul se va desfăşura la
sediul Direcţiei Generale Management
Urgenţe Medicale din municipiul Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popişteanu,
nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, intrarea D,
astfel: Selecţia dosarelor de concurs:
26.03.2019. Proba scrisă: 03.04.2019, ora
12:00; Interviul: 08.04.2019, ora 10:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/303.70.80, interior 11.659, în
zilele lucrătoare sau la sediul Direcţiei
Generale Management Resurse Umane,
din municipiul Bucureşti, str. Intrarea
Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1,
intrarea D, precum şi pe pagina de
internet a M.A.I. la adresa www.mai.
gov.ro, secţiunea Carieră/ Anunţuri.
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CITAŢII

DIVERSE

l Pârâtul Damian Marcel este citat la
Judecătoria Dorohoi, la 01.04.2019,
pentru divorţ.

l Aceasta informare este efectuata de
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22,
sector 1, Bucuresti, ce intentioneaza sa
solicite de la Administratia Bazinala de
Apa Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “lucrari de suprafata foraj,
echipare si conducta de amestec sonda
509 BIS Barbuncesti” propus a fi
amplasat in localitatea Barbuncesti,
extravilan, Judetul Buzau. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor rezulta
ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului sau la Expert Serv SRL,
cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7,
et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Vă a n u n ţ ă m c ă î n d o s a r u l
nr.3126/55/2019 al Judecătoriei Arad s-a
deschis procedura de declarare a morţii
numitului Pozsar Ioan (senior), născut
la data de 24.04.1913, în localitatea
Mailat, Raionul Arad, cu ultimul domiciliu cunoscut în Mailat, nr.264, comuna
Vinga, judeţul Arad, cu invitaţia ca
orice persoană care poate oferi date pe
care le cunoaşte în legătură cu cel
dispărut să le comunice Judecătoriei
Arad, în termen de 2 luni de la data
publicării prezentului.
l Subsemnata, Szili Marta, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Ghirișa, nr.40,
este citată pentru data de 16.05.2019, în
sala nr.7 a Judecătoriei Satu Mare, în
calitate de pârâtă în dosar
nr.10862/296/2018, reclamanți Nistor
Florin și Nistor Simona, dom.în Ardud,
str.Sportului, nr.4, având ca obiect-partajare teren și obligația de a face
prezență.
l Subsemnatul, Szenes Iosif, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Ghirișa, nr.40
(nr.160), este citat pentru data de
16.05.2019, în sala nr.7 a Judecătoriei
Satu Mare, în calitate de pârât în dosar
nr.10862/296/2018, reclamanți Nistor
Florin și Nistor Simona, dom.în Ardud,
str.Sportului, nr.4, având ca obiect-partajare teren și obligația de a face
prezență.
l Subsemnata, Miclosi Ecaterina, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Ghirișa,
nr.223/A, este citată pentru data de
16.05.2019, în sala nr.7 a Judecătoriei
Satu Mare, în calitate de pârâtă în dosar
nr. 10862/296/2018, reclamanți Nistor
Florin și Nistor Simona, dom.în Ardud,
str.Sportului, nr.4, având ca obiect-partajare teren și obligația de a face
prezență.
l Stoica Mihai este citat la Judecătoria
Mangalia, în dos.civ.nr. 8/254/2018,
pentru termenul din data de 17.04.2019,
reclamant Chivu Gheorghe, obiect
acțiune în constatare.
l Se citează numitul Dorobanțu
Ramon Elvis, cu domiciliul în Rm.
Vâlcea, str. Republicii, nr 19, Ap 6,
j u d e ț u l Vâ l c e a , î n d o s a r n r.
9764/288/2018, la Judecătoria Rm.
Vâlcea, în data de 29.03.2019, ora 09.00.
l Se citeaza Bria Radu cu ultimul
domiciliu cunoscut în Bucuresti, Str.
Pomarla nr. 2, bl. B20, sc. 1, ap. 6,
Sector 4 la Judecătoria Mizil în data de
12.03.2019 ora 09:00 în dosarul nr.
525/259/2018 în litigiul având ca obiect
„Partaj succesoral” cu reclamantele
Ionescu Mioara și Tomescu Elena.
l Tiplea Ioan și Tomoiaga Alexandru
sunt citați în calitate de pârâți pe data
de 15.04.2019, în Dosar
nr.3653/307/2018 al Judecătoriei
Sighetu Marmației, având ca obiect
uzucapiune.

l Societatea Pexa Com SRL, cod unic
de inregistrare 6028434 Notificare
privind deschiderea procedurii generale
a insolventei. 1. Date privind dosarul:
Numar dosar 542/105/2019,Tribunalul
Prahova, Sectia a II-a Civila.de Contencios Administrativ si Fiscal. Judecator
sindic: Mitroi Alina. 2. Arhiva/registratura instantei: Adresa: Ploiesti, str.
Valeni, nr. 44, jud.Prahova. 3. Debitor:
Pexa Com SRL, Cod de identificare
fiscala 6028434, sediul social in Ploiesti,
str. Facliei, nr. 2, bl. 133 H, sc. B, parter,
ap. 21, jud. Prahova, numar de ordine
in registrul comertului J29/1862/1994.
4. Administrator judiciar: CII Petcu
Viorica, Cod de identificare fiscala RO
20856009, sediul social in Ploiesti, str.
Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud.
Prahova. Numar de inscriere in tabloul
practicienilor in insolventa RFO II 0033
tel/fax. 0244513366, 0743023634,
E-mail cabav.petcu@gmail.com. 5.
Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Petcu Viorica, in calitate de administrator judiciar al debitorului Pexa
Com SRL, conform Incheierii de
sedinta din data de 25.02. 2019 pronuntata de Tribunalul Prahova, sectia a II-a
Civila, de Contencios Administrativ si
Fiscal, in dosarul nr. 542/105/2019, in
temeiul art.99 si 100 din Legea 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa notifica: 6.
Deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitorului Pexa
Com SRL conform Incheierii de sedinta
din data de 25.02.2019 pronuntata de
Tribunalul Prahova, Sectia a II-a Civila,
de Contencios Adminsitrativ si Fiscal in
dosar nr. 542/105/2019. 1. Creditorii
debitorului Pexa Com SRL trebuie sa
procedeze la inscrierea la masa credala
a acesteia prin depunerea cererii de
admitere a creantei in conditiile urmatoare: 1. Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor
asupra averii debitoarei, conform art.
100 alin. 1 lit. b din Legea 85/2014 este
10.04.2019; In temeiul art. 100, 102
coroborat cu art. 114 din Legea 85/2014

nedepunerea cererii de admitere a
creantei pana la termenul limita stabilit
de instanta atrage decaderea creditorului din drepturile privind creanta pe
care o detine impotriva debitorului. 2.
Alte termene stabilite prin hotararea de
deschidere a procedurii: - termenul
limita pentru depunerea de catre creditori a opozitiilor in 10 zile de la primirea
notificarii si termenul limita pentru
solutionarea opozitiilor de 10 zile dupa
formularea cererii. - termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului
preliminar al creantelor, potrivit art.
100 alin. 1 lit. c din Legea 85/2014 este
30.04.2019. - termenul limita pentru
definitivarea tabelului creantelor
conform art. 100 lit. d din Legea
85/2014 este 20.05.2019. 7. Adunarea
creditorilor. Se notifica faptul ca prima
Adunare a creditorilor va avea loc la
sediul administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26,bl.34R2,
ap.2, jud. Prahova in data de
06.05.2019, ora 13,30 cu urmatoarea
ordine de zi: - prezentarea situatiei debitorului; - constituirea Comitetului
creditorilor; - confirmarea administratorului judiciar cu o retributie de 500 lei
lunar plus TVA si un procent de 5%
plus TVA din sumele distribuite in
procedura. Creditorii pot fi reprezentati
in adunare prin imputerniciti cu
procura speciala autentica sau,in cazul
creditorilor bugetari si al celorlalte
persoane juridice, cu delegatie semnata
de conducatorul unitatii. Creditorii vor
putea vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul
semnata de creditor sau inscrisul in
format electronic caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura
electronica extinsa pot fi comunicate
prin orice mijloace, pana in ziua si ora
fixate pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. Deschiderea
procedurii generale a insolventei se
notifica si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova
pentru efectuarea mentiunii. 8. Informatii suplimentare: 1. In vederea
inscrierii la masa credala este necesar sa
se completeze si sa se transmita la
Tribunalul Prahova, pentru dosarul nr.
542/105/2019, cererea de inscriere a
creantei in tabelul preliminar cu respectarea dispozitiilor art. 104 din Legea
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 2.
Cererea de inscriere a creantei in tabelul
preliminar va fi insotita de documente
justificative ale creantei si actele care
atesta constituirea de garantii, in copii
certificate. 3. Cererea de inscriere a
creantei si documentele care o insotesc
vor fi depuse la dosar la registratura
instantei sau prin posta pe adresa
instantei in dublu exemplar, unul
pentru a fi comunicat administratorului
judiciar si unul pentru a ramane la
dosarul instantei, cu mentiunea ca
exemplarul pentru administratorul
judiciar poate fi comunicat in mod
direct acestuia, prin posta, la adresa
indicata in prezenta notificare. Cererea
ce va ramane la dosarul instantei va fi
insotita de dovada platii taxei judiciare
de timbru in suma de 200 lei. 4. Toate
inscrisurile depuse la dosar pot fi
consultate la arhiva Tribunalului
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Prahova. Restrictii pentru creditori: De
la data deschiderii procedurii se
suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de
executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii debitorului. (art. 75
din Legea 85/2014).
l Star Ambalaje SRL, cu sediul în
București, str.C-tin.Brâncuși, nr.11,
sector 3, înregistrată la ONRC cu
J40/1012/2012, CUI:29630578, informează pe cei interesați că s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizației
de mediu pentru activitatea: Fabricarea
hârtiei și a cartonului ondulat și a
ambalajelor din hârtie și carton, desfășurată în str.Fălticeni, nr.81, sector 2,
București. Informații se pot solicita la
sediul Agenției Pentru Protecția
Mediului București din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii,
în spatele benzinăriei Lukoil), între
orele 9.00-12.00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot depune
la sediul APM București în termen de
10 zile de la data publicării anunțului.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Gurahonț, sub
n r. 2 5 4 / 2 3 8 / 2 0 1 9 , p o s e s o r u l I VA
VASILE, domiciliat în localitateea
Bonțești, nr.256, comuna Gurahonț,
județul Arad, a invocat dobândirea prin
uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului identificat în CF.
303048 Gurahonț, nr. top. 303048 situat
în Bonțești, nr.260, comuna Gurahonț,
județul Arad, în suprafață de 1.230mp,
având proprietari tabulari pe Cotoi
Ioan și Cotoi Lena. Invităm pe cei interesați să facă opoziție față de această
acțiune, în termen de o lună de la publicarea prezentei somații, termenul de
judecată fixat în cauză fiind 10 aprilie
2019, ora 9.00.

ADUNĂRI GENERALE
l CONVOCARE: Consiliul Director al
C.A.R. Concordia Piteşti IFN, cu sediul
social în Mun.Pitesti, b-dul Republicii,
nr.36, bl.4, sc.B, apt.2, parter, convoacă
Adunarea Generală a membrilor Casei
de Ajutor Reciproc pentru data de 27
MARTIE 2019,ora 16.00, la sediul său,
cu urmatoarea ordine de zi: 1.Raportul
de activitate al Consiliului Director pe
anul 2018; 2.Bilanţul contabil, contul
rezultatului exerciţiului pe anul 2018;
3.Raportul comisiei de cenzori pe anul
2018; 4.Repartizarea excedentului
obţinut pe anul 2018; 5.Aprobarea
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
pentru anul 2019; 6.Aprobarea cuantumului ajutorului de deces; 7.Modificarea statutului CAR Concordia Piteşti
în concordanţă cu statutul cadru al
FEDCAR; 8.Descărcarea de gestiune a
Consiliului Director şi alegerea noului
Consiliu şi a Comisiei de Cenzori; 9.
Alegerea delegaţilor pentru participarea
la A.G.A. FEDCAR . În situaţia în care
nu vor fi îndeplinite condiţiile pentru
validarea hotărârilor, Adunarea Generală se va întruni la data de 29 martie
2019, ora 16.00, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi. Consiliul Director.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l SC Nuclear&Vacuum SA, înmatricul a t ă l a O R C I L F O V c u n r.
J23/1216/2002, CUI: RO481419, în
conformitate cu prevederile Legii
31/1990 și a actului constitutiv, prin
Președinte al CA, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor
pentru data de 15.04.2019, ora 14.00, la
sediul societății situate în Oraș Măgurele, Str.Atomiștilor, nr.409, Jud.ILFOV,
cu următoarea Ordine de zi: 1.Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul financiar
2018 și descărcarea de gestiune a administratorilor; 2.Aprobarea Raportului
de gestiune al Comisiei de cenzori pe
anul financiar 2018 și descărcarea de
gestiune a cenzorilor; 3.Aprobarea
Bilanțului contabil și a contului de
profit și pierdere pe anul financiar 2018;
4.Aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli pentru exercițiul financiar
2019; 5. Aprobarea propunerii de distribuire a profitului net calculat și
prezentat pentru anul 2018; 6. Aprobarea prelungirii mandatelor cenzorilor;
7.Aprobarea prelungirii mandatului
cenzorului supleant. 8. Aprobarea
mandatării dnei Iacob Naturel Crina
Magdalena- Președintele Consiliului de
Administrație al SC Nuclear&Vacuum
SA, să efectueze toate demersurile
legale și să semneze toate documentele
necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate. În cazul în care nu se
îndeplinește cvorumul necesar în data
de 15.04.2019, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor va avea loc pe
data de 16.04.2019, la aceeași oră, în
același loc și cu aceeași ordine de zi.
Acționarii reprezentând individual sau
împreuna cel puțin 5% din capitalul
social au dreptul: de a introduce puncte
pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare
punct să fie însoțit de o justificare sau
de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de Adunarea generală, în
termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării; de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării, în termen de
cel mult 15 zile de la data publicării
convocării; drepturile prevăzute mai sus
pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția dnei Iacob Naturel
Crina Magdalena prin poștă sau servicii
de curierat la adresa societății sau la
fax: 021.457.59.94 și pentru identificare,
aceste persoane vor anexa solicitării
dovezile care să le ateste identitatea.
Dreptul de vot se poate exercita direct,
prin reprezentant sau prin corespondență formularele de procură și buletinele de vot prin corespondență sunt
disponibile la secretariatul societății,
precum și „Procedura privind exercitarea dreptului de vot”, începând cu
data de 11.03.2019, între orele 9.0016.00.
l Convocator. Preşedintele Consiliului
de Administrație al Semrom Oltenia
SA, cu sediul în Craiova, str.Eugeniu
Carada, nr.7, județul Dolj, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului sub
n r. J 1 6 / 5 5 6 / 1 9 9 8 , a v â n d
CUI:RO10610146, convoacă în conformitate cu prevederile art.117 din Legea
31/1990, ale Legii 297/2004 privind
piața de capital, ale Legii 24/2017
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mențiunea scrisă clar cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE 18/19.04.2019 și vor fi transmise în termen de max. 15 zile de la
publicarea convocatorului în Monitorul
Oficial: 1.prin poșta sau curierat, la
sediul Societății din Craiova, str.
Eugeniu Carada, nr.7, Dolj- în original;
2.prin e-mail, ca mijloc electronic, la
adresa: semromol@rdscv.ro în format
pdf. căruia i s-au încorporat, atașat sau
asociat logic semnăturile electronice ale
acționarilor solicitanți, cu respectarea
condițiilor prevăzute de Legea
nr.455/2001. Pentru ca propunerile de
completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea
să fie însoțite de dovada calității de
acționar- în original (extras de cont
emis de Depozitarul Central cu cel mult
48 de ore anterior depunerii cererii),
precum și de documentația care atestă
identitatea reprezentantului legal al
acționarului care face propunerea/
propunerile (cu excepția situației în care
verificarea identității sau a calității
persoanei semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice
utilizate sau din alte acte depuse),
conform următoarelor reguli de identificare: a)pentru acționarii persoane
fizice este necesară copia actului de
identitate, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu
originalul” urmată de semnătura
olografă). În cazul acționarilor persoane
fizice fără capacitate legală de exercițiu,
actul de identitate al persoanei fizice
care are calitatea de reprezentant legal
și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal; b)
pentru acționarii persoane juridice
române: -copie act de identitate al
reprezentantului legal, certificată
conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată
de semnătura olografă); -calitatea de
reprezentant va fi verificată în registrul
Acționarilor întocmit de Depozitarul
Central pentru data de referință. În
cazul în care informațiile din Registrul
Acționarilor întocmit de Depozitarul
Central pentru data de referință nu
permit identificarea reprezentantului
legal al acționarului persoană română,
identificarea poate fi făcută în baza
unui certificat constatator eliberat de
Registrul Comerțului, în original sau
copie conformă cu originalul, emis de
către o autoritate română competentă.
Documentele care atestă calitatea de
reprezentant legal trebuie să fie emis cu
cel mult 3 luni înainte de data publicării
convocatorului adunării; c)pentru acționarii persoane juridice străine: -copie
act de identitate al reprezentantului
legal, certificată conform cu originalul
(prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);
-calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit
de Depozitarul Central pentru data de
referință. În cazul în care informațiile
din Registrul Acționarilor întocmit de
Depozitarul Central pentru data de
referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului
persoană juridică străină, identificarea
poate fi făcută pe baza documentelor
care atestă calitatea de reprezentant

legal al persoanei juridice străine,
anume document cu rol similar certificatului constatator emis de Registrul
Comerțului eliberat de către autoritatea
competentă din statul în care acționarul
persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie
emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului
Adunării, urmând a fi prezentate în
original sau copie legalizată; d)pentru
acționari de tipul organismelor fără
personalitate juridică: -copie act de
identitate al reprezentantului legal,
certificată conform cu originalul (prin
menționarea „conform cu originalul”,
urmată de semnătura olografă); -calitatea de reprezentant va fi verificată în
registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.
În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință
nu permit identificarea reprezentantului
legal, identificarea poate fi făcută și pe
baza documentele care atestă calitatea
de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în
conformitate cu prevederile legale. În
situația în care cererea este semnată de
reprezentantul legal/un împuternicit al
acționarului, aceasta va fi însoțită de
copia actului de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin
menționarea „conform cu originalul”,
urmată de semnătura olografă). Toate
documentele prezentate într-o limbă
străină, cu excepția documentelor de
identitate vor fi însoțite de traducerea
legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea
română pentru a fi recunoscute. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art.198 din Regulamentul ASF
5/2018 până cel mai târziu la data
ședințelor inclusiv. Informații detaliate
privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul
www.semromoltenia.ro. Societatea va
formula un răspuns general pentru
întrebările cu același conținut și va fi
disponibil pe pagina de internet. Materialele ce urmează să fie prezentate și
aprobate în cadrul ședinței se vor afla la
dispoziția acționarilor începând cu
18.03.2019. Formularele de împuternicire, buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea
dreptului de vot și proiectul/proiectele
de hotărâri ale Adunării vor fi puse la
dispoziția acționarilor începând cu data
de 18.03.2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul societății din Craiova, str.Eugeniu Carada,
nr.7, Dolj, de luni până vineri, între
orele 09.00-16.00, respectiv pot fi
consultate/descărcate și de pe pagina de
internet a societății: www.semromoltenia.ro. Acționarii pot solicita, în scris,
copii ale acestor documente, contra unei
sume de 0,1Lei/pagina. Exercitarea
acestui drept se va face cu respectarea
modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor
menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute de Regulamentul ASF nr.5/2018. Acționarii
înscriși în registrul acționarilor la data
de referință pot participa la Adunare și
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privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor ASF și ale Actului
constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în evidențele
societății la data de referință
05.04.2019, pentru data de 18.04.2019,
ora 12.00, la sediul societății din
Craiova, str.Eugeniu Carada, nr.7,
județul Dolj, având următoarea
ORDINE DE ZI: 1.Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul
contabil, Contul de profit și pierdere și
notele la bilanț) pentru exercițiului
financiar 2018, a Raportului de gestiune
al Consiliului de Administrație și a
Raportului auditorului financiar pentru
exercițiul financiar 2018. 2.Aprobarea
repartizării profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în
exercițiul financiar 2018. 4.Prezentarea
și aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli și a Planului de investiții
pentru anul 2019. 5.Fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
6.Aprobarea datei de 14 mai 2019 ca
dată de înregistrare conform art.86,
alin.1 din Legea nr.24/2017 și art.2
alin.2 lit.f din Regulamentul ASF
nr.5/2018. 7.Aprobarea datei de 13 mai
2019 ca dată „ex data”, așa cum este
definită de prevederile art.2 alin.2 lit.h
și art.178 alin.1 din Regulamentului
ASF nr.5/2018. 8.Desemnarea d-lui
Parghel Laurențiu-Director General, să
reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind
înregistrarea hotărârii AGOA la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României. La Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor sunt
îndreptățiți să participe și să voteze
acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 05.04.2019, considerată
dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de „DEPOZITARUL
CENTRAL SA”. În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data
primei convocări, se convoacă o nouă
Adunare pentru data de 19.04.2019, la
aceeași oră, în același loc și cu aceeași
ordine de zi. Data de referință stabilită
mai sus pentru participarea la vot a
acționarilor în cadrul Adunării rămâne
valabilă. La data convocării capitalul
social al societății este de
1.116.425,60Lei format din 11.164.256
acțiuni nominative, dematerializate, cu
valoare nominală de 0,10Lei, fiecare
acțiune dând dreptul la un vot în
AGOA. Unul sau mai mulți acționari
reprezentând, individual sau împreună,
cel puțin 5% din capitalul social are/au:
-dreptul de a introduce, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării
generale, cu condiția ca fiecare punct sa
fie însoțit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; -dreptul de a
prezenta, în termen de cel mult 15 zile
de la data publicării convocării, proiecte
de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunării generale. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor
mai sus menționate vor cuprinde în
mod obligatoriu, pe fiecare pagină,
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exercita dreptul de vot personal, prin
reprezentant sau prin corespondență.
Acționarii persoane fizice pot participa
la Adunare și își pot exercita dreptul de
votul prin simpla probă a identității
acestora, făcută cu actul de identitate,
prezentat în original. Acționarii
persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică precum și persoanele
fizice fără capacitate de exercițiu participă la Adunare și își pot exercita
deptul de vot prin reprezentanții lor
legali, în conformitate cu Regulile de
Identificare de mai sus. Reprezentarea
acționarilor în Adunare se poate face și
prin alte persoane decât acționarii, pe
bază de împuternicire specială sau
generală emisă conform reglementarilor
ASF. Acționarii persoane fizice, care nu
au capacitate legală, pot fi reprezentați
prin reprezentanții lor legali care, la
rândul lor, pot da împuternicire specială
întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor ASF. Desemnarea
reprezentanților acționarilor se poate
face printr-o împuternicire specială în
format pdf. căreia i s-a încorporat,
atașat sau i s-a asociat logic o semnatură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001
transmisă prin e-mail la adresa:
semromol@rdscv.ro. În cazul în care
semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar,
această calitate trebuie să fie precizată
în certificatul semnăturii electronice.
Vor fi luate în considerare doar împuternicirile depuse la sediul Semrom
Oltenia SA, precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților,
primite până cel târziu 16.04.2019, ora
12.00. Acţionarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia
sau mai multor societăţi identificate în
împuternicire, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia
ca împuternicirea să fie acordată de
către acţionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform art.2 alin.
(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, sau
unui avocat. Împuternicirile generale,
înainte de prima lor utilizare, se depun
la societate cu 48 de ore înainte de
adunarea, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub
semnătura reprezentantului. Copii
certificate ale împuterniciților sunt
reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea
generală a acţionarilor pe baza unei
împuterniciri generale de către o
persoană care se află într-o situaţie de
conflict de interese, în conformitate cu
prevederile din Legea nr.24/2017. Acționarii pot vota în cadrul Adunării și prin
corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de
16.04.2018, ora 12.00 și transmise cu
respectarea următoarelor condiții: 1.
buletine de vot transmise în plic închis
ce va avea mențiunea „vot prin corespondență” prin poșta sau curier la
sediul social din Craiova, str.Eugeniu
Carada, nr.7, Dolj întocmite conform

GATA!
Simplu, nu?

Procedurii privind exercitarea dreptului
de vot, cu respectarea identificării
persoanelor conform Regulilor de identificare; 2.buletine de vot în format pdf.
căruia i s-a încorporat, atașat sau
asociat logic o semnătură electronică cu
respectarea condițiilor prevăzute de
Legea nr.455/2001 transmise prin e-mail
la adresa semromol@rdscv.ro. În cazul
în care semnătură electronică aparține
reprezentantului legal al unui acționar,
această calitate trebuie precizată în
certificatul semnăturii electronice; 3.
buletine de vot depuse personal la
sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, dupa caz, a
reprezentantului legal al acționarului
persoană juridică (identificat conform
Regulilor de identificare), certificată
prin semnătura persoanei desemnate
special în acest sens de Consiliul de
Administrație al Semrom Oltenia SA.
l Consiliul de Administraţie al SC
Romvac Company SA, cu sediul în
oraşul Voluntari, Şos. Centurii nr. 7,
Judeţul Ilfov, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, la
data de 12.04.2019, la sediul societăţii,
ora 12.30. Convocarea se face conform
Legii 31/1990 cu modificările ulterioare,
a Actului Constitutiv şi este valabilă
pentru toţi acţionarii SC Romvac
Company SA Voluntari, înregistraţi la
Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei
de 10.04.2019. Dacă nu sunt îndeplinite
condiţiile legale şi statutare pentru
desfăşurarea Adunării Generale, a doua
convocare este în acelaşi loc, aceeaşi
oră, aceeaşi ordine de zi, în data de
3.05.2019. Ordinea de zi, este următoarea: 1. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea
desfăşurată în anul 2018. 2. Aprobarea
situaţiilor financiare anuale, precum şi
a repartizării profitului pentru anul
2018. 3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situaţiile financiare anuale ale anului 2018. 4.
Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2019. 5. Revocarea Consiliului de Administratie. 6.
Descarcarea de gestiune a Consiliului
de Administraţie pentru perioada
mandatului. 7. Alegerea membrilor
Consiliului de Administraţie pentru un
mandat de 4 ani şi a preşedintelui CA.
8. Fixarea remuneraţiei cuvenită pentru
exerciţiul în curs a membrilor Consiliului de Administraţie. 9. Mandatarea
Consiliului de Administraţie de a
contracta credite bancare pentru activitatea de producţie sau investiţii.
10.Mandatarea Preşedintelui C.A.
-Director General de a semna modificările şi completările Actului Constitutiv
al societăţii precum şi hotărârile
Adunării Generale a Acţionarilor. 11.
Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru accesarea de fonduri
nerambursabile. 12. Aprobarea prelungirii contractului de audit cu firma
Tastel SRL. În sala de şedinţe au acces
numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale,
legitimându-se cu Buletinul/ Cartea de
identitate. Procurile completate şi
semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data
de 10.04.2019.
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LICITAŢII
l Primăria Comunei Șotânga, cu sediul
în comuna Șotânga, str. Constantin
Brâncoveanu, nr. 373, cod fiscal
4344570, tel. 0245229207, fax
0245229013, e-mail: sotanga@cjd.ro,
organizează în data de 01.04.2019, ora
11:00, procedura de ”licitație publică
deschisă” pentru atribuirea contractului
de închiriere a suprafeței de 202,63 ha
teren extravilan, categoria de folosință
pășune. Documentația de atribuire
(caietul de sarcini și instrucțiunile de
organizare și desfășurare a licitației) se
poate achiziționa de către persoanele
interesate, de la sediul locatorului,
comuna Șotânga, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, în perioada 11.03.2019
- 25.03.2019, între orele 08:00 – 16:00,
prețul acesteia fiind de 50 lei. Garanția
de participare este de 10% din valoarea
chiriei minime (lei/an) aferente trupului
de pajiște pentru care se licitează. Data
limită pentru depunerea solicitărilor de
clarificări este 18.03.2019, ora 16:00.
Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări este 25.03.2019, ora
16:00. Ofertanții vor depune documentele solicitate pentru participarea la
licitație, în două exemplare: original și
copie, până la data de 01.04.2019, orele

10:00, la registratura Primăriei comunei
Șotânga, str. Constantin Brâncoveanu,
nr. 373, în plic închis, cu mențiunea:
”Pentru licitație închiriere pajiște
proprietate publică a comunei Șotânga”
(a se specifica pentru ce islaz se licitează). Licitația publică deschisă se va
desfășura la sediul Primăriei comunei
Șotânga, județul Dâmbovița, str.
Constantin Brâncoveanu, nr. 373, în
data de 01.04.2019, orele 11:00, sala de
consiliu. Informații suplimentare se pot
obține la: tel. 0245229207, fax
0245229013; e-mail: sotanga@cjd.ro.
l 1.Informaţii generale privind concedentul: Consiliul Local Ruşii-Munţi prin
Primăria Comunei Ruşii-Munţi, cod
fiscal: 4728156, cu sediul în comuna
Ruşii-Munţi, str.Principală, nr.120,
judeţul Mureş, tel. /fax: 0265.554.088,
0265.554.112, persoană de contact:
primar Chiş-Bălan Ilie, e-mail: rusiimunti@cjmures.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
2.1.Obiectul licitației publice deschise
este: concesionarea clădirii administrative și teren aferent în suprafaţă de
1000mp situate în localitatea Morăreni,
nr.31, comuna Ruşii-Munţi, judeţul
Mureş. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1.Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar

al documentaţiei de atribuire, contra
cost. Contravaloarea documentației de
atribuire este de 50Lei.
3.2.Documentaţia de atribuire se poate
obține de la sediul Primăriei Comunei
Rușii-Munți, str.Principală, nr.120,
comuna Rușii-Munți, județul Mureș,
începând cu data de 12.03.2019.
3.3.Garanția de participare la licitație
este de 36Lei și se poate constitui prin
depunere în numerar la casieria Primăriei Comunei Rușii-Munți.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 25.03.2019. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 02.04.2019, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei RușiiMunți, str.Principală, nr.120, judeţul
Mureş. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: 1 exemplar
original, care va conţine: două plicuri
sigilate, respectiv plicul 1 cu documentele de calificare și plicul 2 cu oferta
financiară. Documentele solicitate
aferente celor două plicuri, precum și
datele care se vor menționa pe cele două
plicuri se regăsesc în documentația de
atribuire la secțiunea modul de prezentare al ofertei. 5.Data şi locul desfăşurării şedinţei publice de deschidere a
ofertelor: Ședința publică de deschidere
a ofertelor va avea loc în data de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
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02.04.2019, ora 10.30, la sediul Primăriei Comunei Ruşii-Munţi, str.Princip a l ă , n r. 1 2 0 , j u d e ț u l M u r e ș . 6 .
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Mureș, str.
Bolyai, nr.30, Târgu-Mureș, județul
Mureș, tel. 0265.260.323, fax:
0265.267.856. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării: 08.03.2019.

359/2004, privind activitățile autorizate
la terți, având nr.50910/15.11.2016 și la
sediul social având nr. 50910/15.11.2016.
Le declar nule.

PIERDERI

l Societatea Interoil S.A. cu sediul
social în Municipiul Oradea, str.
Lotrului, nr. 2-6, Județul Bihor, având
Cod Unic de Înregistrare 54523, și
Număr de ordine în registrul comerțului
J05/147/12.02.1991, anunță pierderea
Certificatului Constatator emis la data
de 04.04.2008, pentru sediul social al
societății, care atestă că s-a înregistrat
declarația pe propria răspundere
conform căreia firma îndeplinește
condițiile de funcționare, specifice
pentru fiecare autoritate publică, pentru
Activități proprii de birou pentru societate la sediul social din Municipiul
Oradea, str. Lotrului, nr. 2-6, Județul
Bihor. Îl declarăm nul.

l Pierdut atestat marfa, atestat ADR si
cartela tahograf eliberate de ARR
Tulcea pe numele de Draganoiu
Dumitru. Le declar nule.
l Pierdut act de concesiune nr. 1103 pe
numele Ionescu Nicolae, eliberat de
Parohia Cărămidarii de Jos. Îl declar
nul.
l Societatea Eolsys SRL, J3/1054/2015,
CUI: 34849435, declară pierdut certificatul de înregistrare seria B3363604 din
data 29.11.2016, precum și certificatele
constatatoare emise în baza Legii

l SC MFRS FARM SRL, cu sediul în
localitatea Lehliu-Gară, Oraș Lehliu
Gară, C1 Magazie, cu o suprafață utilă
de 1.000mp, Număr cadastral 23355-C1
de sub A.I-A.1.1, județul Călărași,
înmatriculată la Registrul Comerțului
J51/158/02.03.2018, CUI:36690386, a
pierdut Certificatul de Înregistrare Seria
B, Nr. 3538870/05.03.2018.

