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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Sucevița, cu sediul
în localitatea Sucevița, strada Calea Movileştilor, numărul 153, judeţul Suceava,
organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de execuție de: consilier,
grad profesional principal, în cadrul
Compartimentului resurse umane- 1 post.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei Comunei Sucevița astfel: -Proba
scrisă în data de 23 ianuarie 2019, ora
11.00; -Proba interviu în data de 25 ianuarie 2019, ora 11.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -vechimea în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice: minim 5 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Sucevița. Relaţii suplimentare şi
coordonatele de contact pentru depunerea
dosarelor de concurs: la sediul instituției:
Primăriei Comunei Sucevița, persoană de
contact: Vatamaniuc Marioara, telefon/
fax: 0230.417.102 sau 0769.011.808,
e-mail: primariasucevita@yahoo.com.
l Spitalul Municipal „Anghel Saligny”
Feteşti, cu sediul în localitatea Feteşti,
strada Călăraşi, nr.549, judeţul Ialomiţa,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de: -asistent medical generalist: 1 post în secţia
Medicină internă; 1 post în Laboratorul de
radiologie şi imagistică medicală. Condiţii
specifice în vederea participării la concurs:
-diplomă/certificat de asistent medical
generalist cu studii postliceale, studii de
scurtă durată sau studii superioare; -certificat de membru privind exercitarea
profesiei de asistent medical, vizat de
organizaţia profesională; -minim 6 luni
vechime ca asistent medical. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 10.01.2019, ora 10.00; -Interviul în data
de 17.01.2019, ora 10.00. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs:
28.12.2018, ora 12.30. Candidaţii care
optează pentru posturile vacante 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 Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti, biroul
Resurse umane. Pentru a ocupa un post
contractual vacant, candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale, conform
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Detalii privind
organizarea şi desfaăşurarea concursului,
respectiv bibliografia, sunt disponibile
accesând: www.spitalfetesti.ro, precum şi
la avizierul instituţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului
Municipal „Anghel Saligny” Feteşti,
telefon: 0243.361.905, interior: 121, biroul
Resurse umane.
l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în
localitatea Turceni, strada Sănătăţii, nr.1,
judeţul Gorj, organizează concurs sau
examen, după caz, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -un post de
asistent medical debutant generalist
-Secţia chirurgie generală, conform HG
286/2011, cu modificările şi completările

ulterioare. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 09.01.2019,
ora 09.00; -Proba interviu în data de
15.01.2019, ora 09.00. Pentru participarea
la concurs sau examen, după caz, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform HG
nr.797/1997; -vechime: nu este cazul.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs sau examen, după caz, în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, persoană de contact: Eremia
Cristiana, telefon: 0253.335.035, fax:
0374.833.334, e-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com.
l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare
pentru Creşterea Bovinelor Arad
(SCDCB Arad), cu sediul în Arad, Calea
Bodrogului, nr.32, judeţul Arad, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, anunţă scoaterea la concurs a următorului post
contractual vacant: 1.Economist debutant, studii superioare, vechimea în domeniul bugetar constituie avantaj. Concursul
va avea loc în data de 08.01.2019, ora
10.00, proba scrisă, iar interviul, la ora
14.00, la sediul SCDCB Arad, Calea
Bodrogului, nr. 32. Dosarele de înscriere
se depun în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului. Informaţii se
obţin de la sediul SCDCB Arad,
tel.0257.339.130, Serviciul Resurse
Umane.
l Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi, cu
sediul în localitatea Dudeştii Noi, str.
Calea Sânandreiului, nr.5, judeţul Timiş,
în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.286/2011, modificată şi
completată de HG nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant de îngrijitor grădiniţă,
0,5 normă, pe perioadă nedeterminată.
Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii
Gimnaziale Dudeştii Noi, str.Calea
Sânandreiului, nr.5, judeţul Timiş, astfel:
-proba scrisă în data de 08.01.2019, la ora
10.00; -proba interviu în data de
09.01.2019, la ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii specifice: -studii medii; -minimum 5 ani
vechime în muncă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul Şcolii
Gimnaziale Dudeştii Noi, str.Calea
Sânandreiului, nr.5, judeţul Timiş. Informaţii suplimentare se pot obţine de la
secretariatul şcolii, la numărul de telefon:
0256.378.011.
l Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice -ANRSC, cu sediul în strada
Stavropoleos, nr.6, sector 3, București,
organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual de execuție vacant,
pe durată nedeterminată, de expert,
gradul profesional II, la Serviciul Relații
internaționale, comunicare și relații cu
publicul. Condiții specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul comunicare și

relații publice, administrație publică,
juridic, economic, tehnic, universitar etc.,
vechime în specialitatea studiilor de
minimum 6 luni. Concursul se organizează în data de 10.01.2019, ora 10.00
-proba scrisă și în data de 15.01.2019, ora
10.00 -interviul, la sediul ANRSC. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
la sediul ANRSC, până la data de
03.01.2019, inclusiv, după următorul
program: de luni până vineri, între orele
08.30-12.30. Condițiile de participare,
bibliografia și actele solicitate candidaților
pentru dosarul de înscriere se afișează la
sediul instituției și pe pagina de internet:
www.anrsc.ro. Relații suplimentare se pot
obține la sediul ANRSC și la numărul de
telefon: 021.317.97.51, int.167.
l Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, cu
sediul în loc.Nehoiu, str.Şcolii, nr.1,
judeţul Buzău, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Numele funcţiei: muncitor
calificat bucătar, număr posturi: 1,
conform Hotărârii de Guvern
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba practică în data de
09.01.2019, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 09.01.2019, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii minime obligatorii în funcţie de
anul absolvirii; -vechime -fără; -curs de
calificare profesională pentru ocupaţia/
meseria de bucătar. 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 Liceului Teoretic
„Nicolae Iorga”. Relaţii suplimentare la
sediul Liceului Teoretic „Nicolae Iorga”,
persoană de contact: Georgescu Maria
Daniela, telefon/fax: 0238.504.825, e-mail:
licteonehoiu@isjbuzau.ro.
l Comuna Blejoi, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unui post contractual vacant de
execuție, astfel: -1 post referent I, Oficiul
Protecția Plantelor și Gospodărire Comunală -Comuna Blejoi. Concursul se va
desfășura la sediul Primăriei Comunei
Blejoi, astfel: Probele de concurs: -Proba
scrisă -8 ianuarie 2019, ora 10.00; -Proba
interviu -data și ora se vor anunța ulterior
susținerii probei scrise. Depunerea dosarelor se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, la
sediul comunei Blejoi, județul Prahova,
Compartiment Resurse Umane. Selecția
dosarelor va avea loc în data de 4 ianuarie
2019. Condiții generale de participare:
Toţi candidaţii vor îndeplini condiţiile
generale prevăzute de art.3 din HG
nr.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.
Condiţii specifice: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitarii
atribuțiilor postului -minim 5 ani; -disponibilitate pentru program de lucru inegal
în funcție de cerințe sau solicitări, în zilele
de sambătă, duminică și sărbători legale,
cu timp liber corespunzător; -abilități de
comunicare cu publicul; -responsabilitatea
gestiunii mijloacelor bănești încredințate,
conform legislației în vigoare, se va face

I

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

prin constituirea garanției în numerar,
ulterior angajării. Dosarul de înscriere va
cuprinde documentele prevăzute la art.6
din HG 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 și completările ulterioare.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se vor afișa pe pagina de
internet: www.primariablejoi.ro și la
sediul Comunei Blejoi, județul Prahova.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Comunei Blejoi şi la numărul de telefon:
0244.410.445, interior: 116, Compartiment Resurse Umane, e-mail: blejoiprahova@yahoo.com.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului post vacant:
-1 (un) secretar, gr.III S, cod COR 235901,
pe perioadă nedeterminată, în cadrul
Rectoratului. Condiţii specifice: -Nivelul
studiilor: superioare; -Domeniul studiilor:
Ştiinţe juridice, ştiinţe administrative;
-Vechime în specialitatea postului: un an;
-Alte condiţii (cunoaşterea unei limbii
străine, cunoştinţe operare PC, alte abilităţi): cunoştinţe de limba maghiară,
engleză, scris, citit, conversaţie. Încă o
limbă străină constituie un avantaj:
operare PC: Windows, Microsoft Office,
Word, Excel, Power Point, Internet
Explrer, baze de date şi Outlook. Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea
corespondenţei oficiale: Alte cerinţe: bune
abilităţi de comunicare. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs
09.01.2019, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 16.01.2019, ora 10.00. Data
susţinerii interviului: 18.01.2019, ora
10.00. Toate probele se vor susţine la
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se publică pe
portalele: www.posturi.gov.ro şi pe: www.
uav.ro.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa localitatea Bucureşti, Şos.Vergului, nr.12, Sector
2, organizează la sediul spitalului concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante contractuale de conducere/
execuţie, perioadă nedeterminată,
conform HG nr.286/2011, de: -1 post asistent medical şef -Secţia Recuperare,
Medicină Fizică şi Balneologie; -1 post
asistent medical radiologie -grad principal
-Laborator radiologie şi imagistică medicală; -1 post îngrijitoare -Secţia Clinică
Medicină Internă; -1 post brancardier
-Camera de gardă; -1 post muncitor calificat -arhivar -Serviciul Administrativ
Tehnic. Condiţiile generale şi specifice:
Asistent medical şef: -diplomă de licenţă
în domeniul medical; -examen pentru
obţinerea gradului de principal; -concurs
pentru ocuparea postului; -3 ani vechime
în specialitate. Asistent medical principal
radiologie -PL: -diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; -5 ani
vechime în specialitate. Îngrijitoare:
-şcoală generală; -concurs pentru
ocuparea postului; -fără vechime.
Muncitor calificat -arhivar: -diplomă de
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bacalaureat sau diplomă de absolvire a
şcolii generale; -concurs pentru ocuparea
postului; -6 luni vechime în activitate.
Condiţii specifice: -diplomă/certificat
absolvire cursuri operare PC. Brancardier:
-şcoală generală; -concurs pentru
ocuparea postului; -fără vechime. Data
concursului: 10.01.2019, ora 10.00 -proba
scrisă; -16.01.2019 -interviul, ora 10.00.
Data-limită de depunere a dosarelor: 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial. Calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica se afişează la sediul şi pe site-ul
spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de
contact: ec.Anghel Daniela,
tel.021.255.50.85.
l Ministerul Apelor și Pădurilor cu sediul
în Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1,
București, scoate la concurs, în data de
09.01.2019, la sediul ministerului, 1 post
contractual de execuţie vacant, pe perioadă determinată (până la data de
31.08.2019), conform H.G.
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare: 1 post de Consilier pentru afaceri europene - Direcția
afeceri europene și relații internationale.
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuţie vacantă: Pregătire de specialitate - studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției - 1 an; Limbi
străine (necesitate și grad de cunoaștere)
- Cunoașterea unei limbi de circulație
internațională (citit, scris, vorbit) engleză/franceză - nivel avansat - proba
eliminatorie; Cunoștințe operare PC Microsoft Office, Internet - nivel mediu;
Apt pentru deplasări ocazionale.
Programul concursului: 09.01.2019 - ora
10.00 - proba eliminatorie; 09.01.2019 ora 14:00 - proba scrisă. Data si ora interviului se afișează odată cu rezultatul la
proba scrisă. Concursul se va desfașura la
sediul Ministerului Apelor și Pădurilor.
Termenul limită de depunere a dosarelor
de concurs este de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului privind
concursul in Monitorul Oficial, partea a
-III- a, respectiv 27.12.2018, până la orele
17.00, la sediul Ministerului Apelor și
Pădurilor, Direcția de comunicare și
resurse umane. Relații suplimentare se
pot obține de la domnul Mihai Cătălin
Curta - consilier, telefon 021 316 0219.
l Școala Nationala de Sanatate Publica,
Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, cu sediul in strada
Vaselor nr.31, sector 2, organizeaza
concursuri pentru ocuparea a 1(unu) post
vacant de Referent de specialitate gradul
I din cadrul Centrului National de
Dezvoltare Profesionala in Domeniul
Sanitar. Conditii minime obligatorii si
conditii specifice pentru inscrierea la
concurs sunt: -indeplinirea conditiilor
prevazute la art.3 din ANEXA la H.G. nr.
286/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare; -Studii superioare cu diploma
de licenta in domeniul socio-uman
-Minim 6 ani si 6 luni vechime in munca;
-Studii de perfectionare in comunicare/
managementul resurselor umane/ organizarea formarii programelor educationale/
formarea adultilor -Abilitati de utilizare a
internetului si a aplicatiilor de posta electronica, cu abilitati de lucru pe platforma
MS Office: Word, Excel, Power Point
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Concursul va avea loc la sediul SNSPMPDSB din strada Vaselor nr.31, sector 2,
astfel: proba scrisa la data de 08.01.2019,
ora 12:00 si proba de interviu la data de
10.01.2019 ora 12:00. Dosarul de inscriere
la concurs se va depune la sediul Scolii
Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul
Sanitar Bucuresti, la Secretariat, pana la
data de 27.12.2018 ora 16.00. Relatii
suplimentare privind documentatiile de
concurs se pot obtine de la sediul institutiei, Compartimentul Resurse umane,
tel. 021.252.78.34 int.105 persoana de
contact: Ilina Contantin sau de pe site-ul
institutiei (www.snspms.ro).
l Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf.
Ştefan” Bucureşti organizează concurs în
temeiul HG 286/2011 şi Ordinul MS nr.
1470/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a următoarelor funcţii
contractuale vacante, după cum urmează:
•1 (post) asistent medical generalist principal cu PL- post vacant Dispensar TBC
sectoarele 1-2; •0,5 (post) asistent
medical generalist principal cu PL- post
vacant; •0,5 (post) asistent medical generalist principal cu PL- post vacant; •0,5
(post) asistent medical generalist cu PLpost vacant; •1 (post) statistician medical
principal- post vacant; •1 (post) infirmier
debutant- post vacant; •2 (posturi) îngrijitoare- posturi vacante; •1 (post) muncitor
necalificat- post vacant. Cerinţe necesare:
•asistent medical generalist principal cu
PL- Vechime în specialitate: 5 ani. Studii:
Școala postliceală sanitară şi diplomă de
grad principal. •asistent medical generalist cu PL- Vechime în specialitate: 6 luni.
Studii: Școala postliceală sanitară. •statistician medical principal- Vechime în
specialitate: 4 ani. Studii: medii şi
diploma de grad principal. •Infirmier
debutant- Vechime în specialitate: nu este
cazul. Studii: studii generale şi curs de
infirmieră. •Îngrijitoare- Vechime în
specialitate: nu este cazul. Studii: studii
generale. •muncitor necalificat- Vechime
în specialitate: nu este cazul. Studii: studii
generale. Concursurile se vor desfăşura la
sediul unităţii în Şos. Ştefan cel Mare
nr.11 sector 2, Bucureşti, după următorul
calendar: •data limită de înscriere:
27.12.2018 ora 13.00; •proba scrisă:
21.01. 2019 ora 09.00; •interviul:
23.01.2019 ora 09.00. Date contact Birou
RUNOS- tel. 021.210.39.36/109.
l Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf.
Ştefan” Bucureşti în conformitate cu
prevederile Metodologiei de organizare si
desfașurare a concursurilor/ examenelor
pentru ocuparea funcțiilor specifice
Comitetului Director din spitalele publice
aprobate prin Dispoziția Primarului
General al Municipiului Bucuresti nr.
556/30.03.2018, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director: Director
Medical. Criterii specifice: a) sunt absolvenți de invățământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea
medicină; b) sunt confirmați cel puțin
medic specialist; c) au minimum 5 ani
vechime în specialitatea respectivă.
Concursul se va desfășura la sediul
unitații în Șos. Ștefan cel Mare nr.11
sector 2, București, după următorul
calendar: •data limită de înscriere:
27.12.2018 ora 13.00; •proba scrisă: 14.01.
2019 ora 10.00; •Susținerea proiectului de
specialitate: 16.01.2019 ora 10.00; •Susținerea interviului de selecţie: 16.01.2019

ora 14.00. Date contact Birou RUNOStel. 021.210.39.36/109.
l Institutul de Cercetare- Dezvoltare
pentru Industrializarea şi Marketingul
Produselor Horticole- Horting scoate la
concurs, conform HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, 1
post Asistent Cercetare Ştiinţifică, funcţie
contractuală de execuţie, temporar
vacantă, pentru o perioadă de 12 luni, cu
posibilitate de prelungire. Cerinţe specifice: -Studii superioare industrie alimentară, controlul şi expertiza produselor
alimentare; -Să fie absolvent cu examen
de licenţă sau de diplomă, cu media de cel
puţin 8; -Cunoştinţe de operare PC şi
MS-office, editare texte şi grafică computerizată; -Cunoştinţe de limba engleză,
tradus/ conversaţie; -Nu se cere vechime;
-Abilităţi de comunicare şi lucru în
echipă. Dosarele pentru concurs se depun
în perioada 12.12.2018- 10.01.2019, la
sediul ICDIMPH-HORTING- secretariatul instituţiei, str. Drumul Gilăului,
nr.5N, sector 4, Bucureşti. Concursul va
cuprinde următoarele etape: 11.01.2019
selecţia dosarelor; 14.01.2019 rezultatul
selecţiei dosarelor; 15.01.2019 contestaţii
privind rezultatul selecţiei dosarelor;
16.01.2019 afişarea rezultate contestaţii la
selecţia dosarelor; 17.01.2019 ora 10interviu, afişare rezultate în aceeaşi zi,
nota de promovare minim 8; 17.01.2019
ora 11- proba scrisă, afişare rezultate în
aceeaşi zi, nota de promovare minim 8;
18.01.2019 contestaţii privind rezultatele
la proba scrisă şi interviu; 21.01.2019
afişare rezultate contestaţii la proba scrisă
şi interviu; 22.01.2019 afişarea rezultatelor finale. Relaţii suplimentare privind
concursul se pot obţine de la compartimentul resurse umane, tel.0214603440 şi
accesând pagina oficială.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr colecția completă „Magazin
Istoric” în stare bună, ofer număr special
“Basarabia”. Tel. 0730924944.

ÎNCHIRIERI CERERI
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ilfov, cu sediul în București,
șos.P.D.Kiseleff, nr.34, sector 1,
tel.021.224.60.85, fax: 021.224.60.84,
e-mail: if@ancpi.ro, web: www.ocpiilfov.
ro, își anunță intenția de a închiria un
spațiu de depozitare pentru o perioadă de
4 ani, în suprafață utilă de 1.500mp
amplasat în zona de nord a capitalei sau
pe o rază de 10km în jurul zonei de nord.
Locația va avea acces la linia de centură,
drum național/județean, va dispune de
utilități, autorizație ISU valabilă și va fi
îngrădită. Informații suplimentare se pot
găsi pe: www.ocpiilfov.ro/achiziții publice.

CITAŢII
l Nechitoae Valentin este chemat la
Judecătoria Feteşti, la termenul din data
de 12 decembrie 2018, de Bucur Dumitra,
în dosarul 1304/229/2016.
l Numitul Nastasia Ion, cu ultimul
domiciliu cunoscut in comuna Milosesti,
sat Milosesti, judetul Ialomita, str. Caramidari, nr. 15, este chemat de catre
Nastase Valentina la Judecatoria
Slobozia, la termenul din data de 28 ianuarie 2019, in dosarul nr. 4090/312/2018,
avand ca obiect „tagada”.

l Duca Florenţa citează pe paratele
Savescu Mioara şi Matei Florenţa reşedinţa in Suedia, Albu Amarie Elena şi
Mazilu Elena, ultim domiciliu cunoscut
Dărmănești, cartier Plopu, jud. Bacău, cu
reşedinţa in Spania, respectiv Italia, dosar
1287/260/2009, obiect partaj succesoral, la
Judecătoria Moineşti, termen 23.01.2019
08:30.
l Flaviromprest SRL, J05/614/2003, CUI
15448224, cu ultimul sediu în judeţul
Bihor, Mun. Oradea, Piaţa Bucureşti nr. 4,
Ap. 33, cod poştal 3700, prin administrator Olteanu Radu, este chemată la
Tribunalul Bucureşti, din Splaiul Independenţei nr. 319 L, Clădirea B, sector 6,
Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă, camera E
26, c2-fond, în ziua de 21.02.2019, ora
10:00, în calitate de pârât, în proces cu
IMSAT SA, în calitate de reclamant şi
alţii, pentru Fond- Acţiune în constatare
şi pretenţii *Rejudecare Dosar nr.
26988/3/2005, în cadrul Dosarului nr.
13219/3/2017.
l Anunțăm deschiderea procedurii pe
cale judecătorească de desfacerea a căsătoriei în dosoarul nr. 1122/289/2018, cu
termen de judecată la data de 20.02.2019,
pe rolul Judecătoriei Reghin, Județul
Mureș, unde numitul Cotta Adorjan Ioan,
are calitatea de pârât. Invităm personele
care au informați despre Cotta Adorjan
Ioan să le depună la dosarul cauzei.

DIVERSE
l Matriland.ro - site gratuit de matrimoniale. Nu solicităm date personale.
l SC Dealul cu Afine SRL a depus documentația tehnică pentru obținerea
avizului de gospodărire a apelor la
Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov
pentru „Înființare și modernizare plantație ecologică de afini”, în comuna
Mândra, satul Toderița, județul Brașov.
Consultarea documentației tehnice se
poate face la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, din mun.Brașov,
str.Maior Cranța, nr.32, județul Brașov,
tel.0268.412.277 sau la sediul solicitantului din mun.București, sectorul 1,
Șoseaua Nordului, nr.96H, Camera 2,
scara 2, etaj 1, ap.13, tel. 0740.224.460.
l Văcariu Ionel şi Parasca Maria
Daniela, cu domiciliul în Arad, Str. Emil
Monţia Nr.12, respectiv Str. Emanoil
Gojdu Nr.4 Ap.7, anunţă elaborarea
primei versiuni a planului „PUZ - locuinţă colectivă cu parter comercial şi locuinţe individuale, Arad, Str. Diogene FN”
şi declanşarea etapei de încadrare pentru
obţinerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate realiza
La Prodecor Company SRL, localitatea
Arad, Bd. V. Milea 5-7 Sc. B Ap.21, zilnic
între orele 12.00-14.00. Comentariile şi
sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Arad, Splaiul Mureşului FN, în
termen de 18 zile calendaristice de la data
prezentului anunţ.
l C.I.I. Ilie Laurentiu Dragos notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC ARHIMOB
PROD SRL, cu sediul in Mun. Slatina, str.
Strehareti, nr. 93, jud. Olt, J28/403/2005;
CUI 17563645, prin Hotararea nr. 761 din
03.12.2018, dosar 2389/104/2018 a Tribunalului Olt Sectia a-II-a Civila. Termene:
cerere de depunere creante 14.01.2019;
termen intocmire, afisare tabel preliminar
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22.01.2019; termen intocmire tabel definitiv 14.02.2019; data Adunarii creditorilor 25.01.2019, ora 09.00, str. Traian, nr.
102, Mun. Caracal, jud.Olt, pentru:
confirmarea lichidatorului judiciar, a
onorariului, si aprobarea raport intocmit
conf. art. 97 si incidenta art. 169 din
lg.85/2014. Relatii la telefon 0788469204.
l Suciu Radu Gheorghe, titular al
P.U.Z.-„Zona rezidentiala„ Mun. Arad,
str. Rosmarin, FN, jud. Arad , anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul APM ARAD, strada
Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad,
judeţul Arad, de luni până joi între orele
09 - 16.00, vineri între orele 09 - 13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul APM ARAD, în
termen de 18 zile de la data publicării
anunţului.
l Denumire județ: Argeș. Denumire
UAT: Priboieni. Sector cadastral nr.1.
OCPI Argeș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.1, pe o perioadă de
60 de zile, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 19.12.2018.
Data de sfârșit a afișării: 18.02.2019.
Adresa locului afișării publice: sediul
Primăriei Priboieni. Repere pentru identificarea locației: centrul localității Priboieni. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Informații privind Programul
național de cadastru și carte funciară
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI,
la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Primăria Comunei Plopu anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
Documentația de Avizare pentru Lucrări
de Intervenție (DALI), întocmită pentru
investiția: Lucrări de Reabilitare Rețea de
Iluminat Public în Comuna Plopu,
Județul Prahova, propus a fi amplasat în
Comuna Plopu, Satele Plopu, Nisipoasa,
Harsa și Galmeia, Jud.Prahova. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului APM Prahova
din mun.Ploiești, str. Gh.Gr. Cantacuzino,
nr.306, jud.Prahova și la sediul Primăriei
Comunei Plopu, în zilele de 11-15 Decembrie 2018, între orele 8.00-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
autorității competente pentru protecția
mediului APM Prahov, din mun.Ploiești,
str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, jud.
Prahova.
l SC PC SPLAI SA, cu sediul în Splaiul
Unirii nr. 162, sector 4, Bucureşti, înregistrată la ONRC -ORCTB cu CUI nr.
368046, informează pe cei interesaţi că s-a
depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de:
“Colectarea şi epurarea apelor uzate”
-Cod CAEN 3700, “Colectarea deşeurilor
nepericuloase” -Cod CAEN 3811,
“Captarea, distribuţia şi tratarea apei”
-Cod CAEN 3600, desfaşurată în Mun.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Bucureşti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 162.
Informaţiile la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bucureşti din sector 6,
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul
Morii -în spatele benzinariei Lukoil), între
orele 9 -12, de luni până vineri. Propuneri
sau contestaţii se pot depune la sediul
ARPM Bucureşti în termen de 10 zile de
la data publicării prezentului anunţ.

SOMATII
l Pe rolul Judecătoriei Chișineu-Criș se
află dosarul civil nr. 2104/210/2018, cu
termen de soluţionare la data de
09.01.2019, sala 3, ora 9,00, având ca
obiect cererea formulată de reclamanții
TINKA CARMEN și TINKA
LADISLAU, prin care solicită dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Socodor,
nr. 362/a, jud. Arad, identificat în CF nr.
303393 Socodor, având nr. top. 5014/828,
constând în casă și teren în suprafață de
1004 mp proprietatea tabulară a pârâților
URSUȚA TRAIAN și URSUȚA MARIA.
Persoanele interesate pot face opoziţie la
numărul de dosar indicat mai sus în
termen de o lună de la data publicării
prezentei somaţii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de administrație
al societății Libra Internet Bank SA -societate bancară înregistrată în Registrul
bancar sub nr.RB-PJR-40-037/1999,
având sediul în Mun.București, Calea
Vitan, nr.6-6A, Tronson B, C, etajele 1, 6,
9, 13, Clădirea Phoenix Tower, Sectorul 3,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu
nr.J40/334/1996, având Codul de Identificare Fiscală: RO8119644 („Banca”), în
conformitate cu Hotărârea nr.1 din data
de 06.12.2018 a Consiliului de administrație al Băncii, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, privind societățile
(„Legea 31”) și ale Actului Constitutiv,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii la data de
14.01.2019, ora 11.00, la adresa: Mun.
București, Calea Vitan, nr.6-6A, Clădirea
Phoenix Tower, etajul 6 Sectorul 3, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor Băncii la data de 07.01.2019,
ora 18.00 („Data de Referință”), cu următoarea ordine de zi: Aprobarea majorării
valorii nominale a acțiunilor emise de
Bancă de la valoarea nominală curentă de
0,1Lei/acțiune la o valoare nominală de
22.000Lei/acțiune, concomitent cu reducerea corelativă a numărului total de
acțiuni de la 4.626.160.000 acțiuni cu
valoare nominală de 0,1Lei/acțiune
(„Acțiuni Neconsolidate”) la 21.028
acțiuni cu valoare nominală de 22.000Lei/
acțiune („Acțiuni Consolidate”), fără
modificarea capitalului social total al
Băncii. Ca efect al majorării valorii nominale a acțiunilor, capitalul social al Băncii,
având valoarea totală de 462.616.000Lei,
va fi împărțit în 21.028 acțiuni cu valoare
nominală de 22.000Lei, subscrise și plătite
integral. Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Băncii de majorare a
valorii nominale a acțiunilor va fi implementată, conform articolului 4 din
prezenta, exclusiv sub condiția ca
valoarea capitalului social al Băncii să
rămână nemodificată. Aprobarea principiilor operațiunii de majorare a valorii
nominale a acțiunilor, cu acordarea dreptului tuturor acționarilor înregistrați în
registrul acționarilor Băncii la Data de
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social al Băncii la 22.000), diferența va fi
dobândită de către Bancă ca acțiuni
proprii, în conformitate cu prevederile
articolului 5 din prezentul. 2.9.În cazul în
care o persoană care este înregistrată în
registrul acționarilor ca acționar al Băncii
la Data de Referință transferă prin orice
modalitate (vânzare, succesiune, donație
etc.) integral sau parțial Acțiunile Neconsolidate deținute, dobânditorul acestora
va fi ținut de toate drepturile și va avea
toate obligațiile conform prevederilor
hotărârii adunării generale extraordinare
a acționarilor privind majorarea valorii
nominale a acțiunilor emise de Bancă.
3.Aprobarea procedurii de implementare
a Hotărârii privind majorarea valorii
nominale a acțiunilor Băncii în conformitate cu prevederile articolului 1 şi cu
respectarea principiilor din articolul 2 din
prezentul („Procedura de Implementare”); aceasta este pusă la dispoziția
acționarilor, la sediul Băncii. 4.Mandatarea Consiliului de administrație al
Băncii pentru a duce la îndeplinire hotărârea adunării generale extraordinare a
acționarilor de majorare a valorii nominale a acțiunilor astfel cum este prevăzută
la articolul 1 din prezentul și cu respectarea prevederilor articolului 2 și ale
Procedurii de Implementare, respectiv
aprobarea împuternicirii Consiliului de
administrație ca, în termen de 2 (două)
zile lucrătoare de la finalizarea centralizării datelor aferente operațiunii de
majorare a valorii nominale a acțiunilor
Băncii, să determine structura actualizată
a acționariatului Băncii. În cazul în care
Consiliul de administrație constată că,
raportat la opțiunile acționarilor exercitate cu respectarea principiilor prevăzute
de articolul 2 și a Procedurii de Implementare, rezultă matematic o modificare
a capitalului social al Băncii, va convoca o
noua adunare generală extraordinară a
acționarilor care va decide fie (a)continuarea implementării hotărârii privind
majorarea valorii nominale a acțiunilor,
fie (b)revocarea hotărârii urmând ca, în
acest din urmă caz, toți acționarii să fie
puși în situația anterioară adoptării hotărârii privind majorarea valorii nominale a
acțiunii. 5.Aprobarea dobândirii de către
Bancă, ca efect secundar al majorării
valorii nominale a acțiunilor Băncii, a
unui număr de acțiuni care rezultă prin
agregarea netă a fracțiunilor de Acțiuni
Consolidate, prin urmare: 5.1.numărul de
acțiuni care urmează a fi dobândite de
Bancă va fi egal cu diferența dintre
numărul total de Acțiuni Consolidate
(calculat prin împărțirea capitalului social
al Băncii la 22.000) și numărul total de
Acțiuni Consolidate deținute efectiv de
acționari rezultat prin aplicarea prevederilor principiilor din articolul 2 și a Procedurii de Implementare, respectiv a un
număr de cel mult 4 (patru) Acțiuni
Consolidate, reprezentând 0,0190223%
din capitalul social al Băncii având o
valoare totală de 88.000Lei;
5.2.contravaloarea nominală maximă a
acțiunilor proprii dobândite de Bancă va
fi de 88.000Lei, iar contravaloarea
minimă a acțiunilor proprii dobândite de
Bancă va fi 0 (zero) lei. 5.3.dobândirea
acțiunilor proprii se va realiza în termen
de 35 (treizeci și cinci) de zile calendaristice de la data publicării hotărârii care
aprobă majorarea valorii nominale a
acțiunilor Băncii în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, în conformitate
cu Hotărârea Consiliului de administrație
al Băncii adoptată în aplicarea articolului
4 din prezenta. 6.Sub condiția ca punerea
în aplicare a Hotărârii privind majorarea

valorii nominale a acțiunilor să nu modifice capitalul social al Băncii, aprobarea
modificării articolului 5.2 din Actul
constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut: „5.2 Capitalul social este
împărţit în 21.028 acţiuni nominative cu
valoarea nominală de 22.000Lei fiecare.”
și mandatarea unei persoane pentru a
semna Actul constitutiv actualizat al
Băncii. 7. Mandatarea unor persoane
pentru îndeplinirea formalităților de
publicitate. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar la data primei convocări,
adunarea generală extraordinară se va
ţine la data de 15.01.2019, la aceeași oră şi
în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele şi materialele informative
referitoare la articolele de pe ordinea de
zi, inclusiv Procedura de Implementare,
pot fi obţinute de acționari de la sediul
Băncii. Acţionarii pot participa la
adunare personal sau prin reprezentanţi,
în baza unei procuri speciale, conform
dispoziţiilor legale. Procura specială se
depune la sediul Băncii conform prevederilor legale şi statutare. Libra Internet
Bank SA, prin președintele Consiliului de
administrație, Ovidiu Petre-Melinte.
l Convocare: În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 Consiliul de Administraţie al Aviatia Utilitara Bucuresti S.A.
convoaca Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 10
Ianuarie 2019 orele 11.00 la sediul societăţii din Bucureşti Calea Ion Zavoi, nr.8,
clădirea C6, biroul R12, sector 1 pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la sfârsitul zilei de 28.12.2018
(data de referinţă). În cazul în care la
prima convocare nu se întruneşte
prezenţa corespunzătoare Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor se
convoacă pentru data de 11.01.2019 ora
11 la aceeaşi adresă. Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor va avea
următoarea Ordine de zi: 1. aprobarea
contractării unui credit bancar în valoare
de maxim 900.000 (nouasutedemii) euro
sau în echivalent în lei de la orice bancă;
2. aprobarea garantării creditului menţionat mai sus cu bunuri mobile şi/sau
imobile aflate în patrimoniul Aviatia
Utilitara Bucuresti S.A., precum şi cu
orice alte garanţii inclusiv garanţie personală- fideiusiune. 3. Împuternicirea
persoanei care sa reprezinte Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. în relaţia cu unitatea
bancară pentru îndeplinirea formalităţilor privind obţinerea creditului, precum
şi semnarea contractului de credit, de
garanţie şi a altor documente accesorii. 4.
Aprobarea datei de 30.01.2019 ca fiind
data de înregistrare şi aprobarea ex-date
la data de 29.01.2019. Documente
aferente AGA: Convocatorul materialele
supuse dezbaterii precum şi proiectul
hotărârii AGA vor putea fi consultate
începând cu data de 10.12.2018 la sediul
societăţii. Propuneri ale acţionarilor cu
privire la AGA: Unul sau mai multi acţionari care deţin individual sau împreuna
cel puţin 5% din capitalul social, au
dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi, însoţite de o justificare, şi de
a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele propuse a fi incluse pe ordinea
de zi a adunării generale (propuneri care
vor fi formulate în scris şi transmise la
sediul societăţii până la data de
24.12.2018 -art.92 al.5 din Legea 24/2017).
Ordinea de zi revizuită, va fi publicată
până la data de 27.12.2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Propunerile acţionarilor şi documentele
ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru
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Referință de a opta: (i)pentru întregirea
numărului de acțiuni până la completarea
unui număr natural de Acțiuni Consolidate; sau (ii)pentru a fi compensați cu
sumă determinată conform celor de mai
jos, astfel: 2.1.Numărul de Acțiuni Consolidate ce urmează a fi deținute de fiecare
acționar se determină prin împărțirea
numărului de Acțiuni Neconsolidate
deținute de respectivul acționar la Data
de Referință, la 220.000 („Factorul de
consolidare”). 2.2.Având în vedere prevederile art.102 al.(1) din Legea 31, fiecare
acționar înregistrat în registrul acționarilor Băncii la Data de Referință care, ca
efect al operațiunii de majorare a valorii
nominale a acțiunilor în conformitate cu
prevederile articolului 1, ar urma să
dețină un număr de Acțiuni Consolidate
care nu este număr natural, are dreptul să
opteze (în modalitatea prevăzută de
Procedura de Implementare), în termen
de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la
data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, a hotărârii
adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii de aprobare a majorării
valorii nominale a acțiunilor emise de
Bancă, pentru una dintre următoarele
alternative: 2.2.1.rotunjirea numărului de
Acțiuni Consolidate la numărul natural
imediat inferior („Rotunjire în Minus”);
sau 2.2.2.rotunjirea numărului de Acțiuni
Consolidate la numărul natural imediat
superior („Rotunjire în Plus”). 2.3.Acționarii care optează pentru Rotunjirea în
Minus, urmează să fie compensați de
Bancă cu o sumă („Compensație pentru
Rotunjire în Minus” sau „CRM”) calculată conform formulei de la punctul 2.7
de mai jos. 2.4.Acționarii care optează
pentru Rotunjirea în Plus, urmează să
achite către Bancă o sumă („Contribuție
pentru Rotunjire în Plus” sau „CRP”)
calculată conform formulei de la punctul
2.8 de mai jos. 2.5.În cazul acționarilor
care nu vor opta în mod expres (sau care
nu își vor exprima opțiunea în conformitate cu și la termenele prevăzute în Procedura de Implementare), se vor aplica
prevederile punctului 2.3, considerându-se că aceștia au optat pentru Compensația pentru Rotunjire în Minus.
2.6.Valoarea unei Acțiuni Neconsolidate
(„VAN”) utilizate pentru determinarea
Compensației pentru Rotunjire în Minus
și respectiv a Contribuției pentru Rotunjire în Plus este calculată înmulțind
valoarea contabilă la data de 30.06.2018[i]
a unei Acțiuni Neconsolidate cu un
multiplu egal cu 1,7[ii], unde valoarea
contabilă la 30.06.2018 per Acțiune
Neconsolidată= 0,12810Lei/Acțiune
Neconsolidată și VAN= 0,12810Lei/
Acțiune Neconsolidată× 1,7= 0,21777Lei/
Acțiune Neconsolidată. 2.7.Valoarea
Compensației pentru Rotunjire în Minus
este: CRM= FACX VAN. FAC poate lua
valori între 1 și 219.999 și reprezintă
valoarea restului împărțirii numărului de
Acțiuni Neconsolidate deținute de acționarul respectiv la Data de Referință la
Factorul de Consolidare. 2.8.Valoarea
Contribuției pentru Rotunjire în Plus,
este: CRP= (220.000- FAC)X VAN. FAC
poate lua valori între 1 și 219.999 și reprezintă valoarea restului împărțirii numărului de Acțiuni Neconsolidate deținute la
Data de Referință de acționarul respectiv
la Factorul de Consolidare. În cazul în
care ca efect al aplicării prevederilor
prezentului punctului 2.8, numărul total
de Acțiuni Consolidate deținut de acționari va fi mai mic decât numărul total de
Acțiuni Consolidate (acesta din urma
fiind calculat prin împărțirea capitalului
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➤ plătește cu cardul

exercitarea acestor drepturi vor fi transmise: -prin document olograf, în original
prin poştă sau servicii de curierat la
Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. Bucureşti
Şoseaua Bucureşti- Ploieşti, km.8, sector
1. -prin document semnat cu semnătură
electronică extinsă, conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronica- prin e-mail la adresa aviatiautilitara@yahoo.com. Întrebări referitoare la
AGA: Acţionarii societăţii pot adresa
întrebări în scris privind punctele de pe
ordinea de zi până cel târziu în data de
7.01.2019. Participarea la AGA: Data de
referinţă este 28.12.2018. Numai acţionarii înscrişi la aceasta dată în Registrul
Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central
vor putea participa şi vota în cadrul
adunării generale. Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi
reprezentaţi de către alte persoane în
condiţiile legii sau pot vota prin corespondenţă. 1) Documentele necesare pentru
participarea la AGA a acţionarilor
persoane fizice sunt: -daca acţionarul se
prezintă personal- actul de identitate;
-daca acţionarul este reprezentat de alta
persoană procura speciala şi actul de
identitate al reprezentantului; acţionarul
poate acorda o împuternicire valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani
permiţând reprezentantului său a vota în
toate aspectele aflate în dezbatere 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 prevederilor art.2 alin.(1) pct. 20 din Legea
24/2017 sau unui avocat. 2) Documentele
necesare pentru participarea la AGA a
acţionarilor persoane juridice sunt:
-reprezentantul legal- pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul
Comerţului sau persoana căreia i s-a
delegat competenţa de reprezentare; Începând cu data de 10.12.2018, formularele
de procuri speciale, respectiv cele pentru
exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă se pot obţine de la sediul
Aviatia Utilitara Bucuresti SA. Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a
acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe baza unei
împuterniciri speciale sau generale. Acţionarul poate acorda în calitate de client,
unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin.(1) pct.20 sau unui
avocat, o împuternicire 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 unuia sau mai
multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o
formulare generică referitoare la o
anumită categorie de emitenţi, inclusiv în
ceea ce priveşte acte de dispoziţie. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare se
pot transmite şi pe email la adresa office@
aviatiautilitara.ro sau se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea
generală, fiind reţinute de societate,
făcându-se menţiune despre aceasta în
procesul-verbal al adunării generale.
Împuternicirea specială poate fi acordată
oricărei persoane pentru reprezentare
într-o singură adunare generală şi conţine
instrucţiuni specifice de vot din partea
acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe
ordinea de zi a adunării generale. În situaţia discutării în cadrul adunării generale
a acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe
ordinea de zi publicată, împuternicitul
poate vota pe marginea acestora conform

GATA!
Simplu, nu?

interesului acţionarului reprezentat. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă, au
posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a
Acţionarilor prin utilizarea formularului
de vot pus la dispoziţia lor la sediul
Aviatia Utilitara Bucuresti SA. Formularul de vot prin corespondenţă cu legalizare de semnătură de către un notar
public şi însoţit de copia actului de identitate (acţionarii persoane fizice) sau a
certificatului de înregistrare al acţionarului (acţionarii persoane juridice) vor fi
transmise în original la sediul societăţii
până cel târziu la data de 10.01.2019, ora
9:00). Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul societăţii sau la telefon
021.230.2258, între orele 9,00-15,00,
email: office@aviatiautilitara.ro. Aviatia
Utilitara Bucuresti S.A., Preşedinte CA
Costas Bogdan.

LICITAŢII
l Gradinita Nr.168, Sector 5 Bucuresti,
organizeaza in data de 30.01.2019 licitatie
pentru inchirierea unui spatiu de 28 mp
aflat in Corpul A al unitatii, destinat
formarii profesionale, in intervalul 17-19,
trimestrial. Informatii suplimentare:
gradinita168@yahoo.com sau
tel.0213363515.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Jordache Grup SRL
desemnat prin incheierea de sedinta din
data de 14.11.2017, pronuntata in dosar
nr. 24087/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a Civila,
anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor mobile
constand in centrala Telefonica
Panasonic - 1 buc, masina finisat beton
- 2 buc, vibrator beton -1 buc, nivela
rotative Hilti - 1 buc, mobilier birou - 1
buc, unitate calculator + monitor - 3
buc, imprimanta HP - 1 buc, bidon
cumpana - 1 buc, aragaz - 1 buc, congelator - 1 buc, frigider Hansa - 1 buc.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand
societatii falite se va organiza in data de
10.01.2019 ora 14.30, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care
bunurile nu se vor adjudeca la termenul
de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4
(patru) licitatii saptamanale, în datele
de 17.01.2019, 31.01.2019, 07.02.2019 si
14.02.2019, la aceeasi ora, in acelasi loc
si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona la
sediul lichidatorului judiciar sau prin
virament bancar. Valoarea caietului de
sarcina se stabileste in functie de
valoarea bunurilor mobile achizitionate,
dupa cum urmeaza: pentru bunurile
mobile ale caror valoare este cuprinsa
intre 0- 500 lei, valoarea caietului de
sarcini este de 50 lei/ TVA, pentru
bunurile mobile ale caror valoare este
cuprinsa intre 501- 5.000 lei, valoarea
caietului de sarcini este de 100 lei/ TVA.
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Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.
l Subscrisa, SC Gardian Grup CDSG
SRL - în faliment, in bankruptcy, en
faillite, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
Crisan nr. 87, jud. Mehedinţi, CIF:
27394217, J25/270/2010, prin lichidator
judiciar Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI: 38704372, inregistrata in RFO
II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat
coordonator Serban Valeriu, numit prin
Sentinta nr. 15/2018 din data de
21.02.2018, pronunţată de către Tribunalul Mehedinți, Secţia a II - Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal, în
dosarul nr. 1586/101/2014, scoate la
vanzare bunuri mobile: *Autoturism
Daewoo Cielo, caroseria Berlina, 4 usi, tip
TF19V Cielo Executive, an de fabricatie
2003, culoare gri metalizat, nr. imatriculare MH-26-GRI*, la pretul de 513,75
Euro. ●*Autoturism Daewoo Cielo, caroseria Berlina, 4 usi, marca Daewoo, tip/
varianta CIELO, an de fabricatie 2006,
culoare GRI, putere KW/CP -80 CP,
numar de inmatriculare MH - 11 - GGC*,

la pretul de 108,75 Euro - Preturile nu
includ TVA (echivalentul in lei la pretul
BNR din ziua platii). Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior o reprezinta Sentinta nr.
15/2018 din data de 21.02.2018 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată
de către Tribunalul Mehedinti in dosarul
de insolvență nr. 1586/101/2014. Licitaţia
va avea loc la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de
13.12.2018, orele 14:00. Informam toti
ofertanţii care vor să participe la sedinta
de licitaţie faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentand 10% din
preţul de pornire al licitaţie cu cel putin 2
ore inainte de ora licitatiei. Nr. cont:
RO75BRMA0260034164700000 deschis la
Banca Romaneasca - Sucursala Dr.Tr.
Severin. Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop şi
pâna la acel termen să depună oferte de
cumpărare. Relatii la sediul lichidatorului
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti,
telefon 0756482035, tel./fax: 0252354399,
sau la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Lichidator Judiciar,

Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis, prin Serban Valeriu

PIERDERI
l Gherzu Costel Florin PFA Slobozia,
CIF 28875154, nr. Registrul Comertului
F21/412//15.07.2017, declar pierdut certificat de înregistrare seria B nr.
2289132/18.07.2011. Se declara nul.
l Pierdut atestat profesional de transport
mărfuri periculoase (ADR) nr. 123053, pe
numele Eftimescu Chiriac. Se declară nul.
l Pierdut Certificat de Inregistrare
Fiscala nr. 21689910 pentru Asociatia de
Proprietari Bloc 9 cu sediul in str. Johann
Sebastian Bach nr 3 , sector 2, Bucuresti.
Il declar nul. Relatii la numarul de telefon
0755 062 643.
l Pierdut Certificat de Înregistrare aparținând Mitra Laurențiu-Marius PFA, cu
sediul în com.Studina, jud. Olt, având
CUI: 32922874, emis la data de
17.03.2014, cu nr.de ordine: F28/107/2014,
seria B, nr. 2883506, emis de Oficiul Registrului Comerțului Olt. Îl declar nul.
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@jurnalul.ro
l Am pierdut contract construire
1682/1/1984 pe numele Popescu Junona
Gabriela şi îl declar nul.
l Pierdut card tahograf şi atestat, aparţinând d-lui Borcan Eugen, eliberat de
ARR Argeş. Le declarăm nule.
l Pierdut certificat constatator
nr.15476/25.10.2011 al SC Victor’s Euromania SRL, J19/181/2001, RO13936350.
Activitate desfăşurată la sediul social şi la
terţi. Îl declarăm nul.
l Pierdut carnet student şi legitimaţie de
călătorie pe numele Dranicer Ana. Le
declar nule.
l Pierdut atestat marfă pe numele Marin
Alexandru Daniel, eliberat de ARR
Prahova. Îl declar nul.
l Societatea Triple A Andant Business
SRL cu sediul in Bucuresti, sos Mihai
Bravu nr.98-106, bl.D16, sc.2, et.3, ap.53,
cam.01 sector 2, avand J40/20960/2007,
CUI RO15437543 prin admistrator Cirillo
Antonio, declara ca la data de 23.11.2018
a pierdut stampila societatii idendificata
cu nr.1 si o declara nula.

@Oferte serviciu
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@Diverse
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto - transport
mărfuri, eliberat de ARR Vâlcea, pe
numele Mutică Marian-Dragoș, din
Dăești, județul Vâlcea. Se declară nul.
l Cimpan Vasile declar pierdut permisul
de conducere seria A00321870R/
20.11.2015 emis de SRPCIV ARAD. Îl
declar nul.
l Subscrisa, Marchidann V. Mihai,
persoana fizica autorizata, inregistrata sub
nr. F40/413/06.02.2014 la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti,
avand Cod Unic de Identificare 32756402,
declarăm pierdut Certificatul Constatator
emis de Registrul Comerțului în baza Legii
nr. 359/2004 in urma Cererii inregistrata sub
nr. 36402 din 02.02.2015. Il declarăm nul.
l S.C. Nelov Trans S.R.L cu sediul in
Arad, str. Imasului, bl.5, et.3, ap.14, jud.
Arad, J02/70/2004, C.U.I. RO 16057593,
declar pierdut certificatul constatator nr.
31838/02.10.2015 emis pentru suspendarea activităţii societatii Nelov Trans
S.R.L emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad. Il
declar nul.

