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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la Penitenciarul Tulcea, caut loc de muncă pe
raza jud.Tulcea și împrejurimi, având
calificare și experiență în următoarele
domenii: alimentație publică și turism,
construcții, pază, constultanță IT.
Disponibilitate pe timpul nopții. Relații
0738.344.949, oferte pe mail:
oantadoru2000@gmail.com sau la Penitenciarul Tulcea.

OFERTE SERVICIU
l Logos Accounting Services angajeaza
in Bucuresti operator introducere si
validare date cu cunostinte engleza. Tel.
0314380979.
l Arena 1 Plus Aurora SRL din Lipova
angajeaza 1 brutar (cod C.O.R. 751201),
Conditii minime; studii medii (10 clase
sau scoala profesionala )calificare
brutar,cunoasterea bucatariei sarbesti
(burek) .CV-urile se depun pe e-mail la
adresa; expertoffice8@gmail.com. Vor fi
luate in considerare CV-urile primite
pana la data de 15.03.2018. Selectia
candidatilor va avea loc in data de
16.03.2018 si consta in concurs de CV-uri.
Informatii la telefon; 0758658765.
l Angajăm personal ture de noapte şi zi
pentru îngrijire bătrâni în azile Anglia.
Cerinţe: limba engleză, adaptabilitate,
spirit de echipă şi atitudine pozitivă.
Experienţa în domeniu poate fi un
avantaj. Oferim salarii atractive, cursuri
în cadrul companiei, concedii plătite. Vă
facilităm închirierea locuinţei în apropierea locului de muncă, plata chiriei fiind
responsabilitatea dvs. Aşteptăm CV la
e-mail aurelian@medicihealthcare.co.uk
sau aurelian_ghexghe@icloud.com.
Aurelian tel.00447492318158.
l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu sediul în
localitatea Sălceni, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: -administrator
financiar -0,5 normă, 1 post; -secretar
-0,5 normă, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
03.04.2018, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 10.04.2018, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare; -vechime: 3
ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1, sat Sălceni. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială Nr.1,
sat Sălceni, persoană de contact: Ciocan
Remus, telefon: 0764.608.729, e-mail:
salceni@yahoo.com
l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în
strada Cuza Vodă, nr.67, localitatea
Târgu Frumos, judeţul Iaşi, organizează, conform prevederilor HG
nr.286/2011, concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă determinată a
postului contractual temporar vacant de
pshilog practicant din cadrul Centrului
Social Multifuncțional. Concursul va
avea loc la sediul instituției în data de
28.03.2018, ora 10.00, proba scrisă, iar
data și ora interviului vor fi anunțate
după proba scrisă. Dosarele de înscriere
se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la secretariatul comisiei de
concurs, telefon: 0232.710.906, interior:
105. Condiţiile de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.3
din HG nr.286/2011. Condiţiile specifice
necesare participării la concurs astfel:
-studii superioare absolvite cu diplomă
de licență în domeniul psihologie;
-vechime în specialitatea studiilor: 6
luni; -atestat de liberă practică eliberat
de Colegiul Psihologilor din România.
Alte informaţii pot fi obţinute la sediul
sau de pe site-ul instituției: www.primariatgfrumos.ro, la secţiunea „Anunţuri
publice”, „Concursuri”.
l Primăria Oraş Scorniceşti, cu sediul
în localitatea Scorniceşti, strada Unirii,
numărul 2, judeţul Olt, organizează
concurs, conform Legii nr.188/1999,
pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de: -consilier clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul
Resurse umane din cadrul Aparatului
de specialitate al primarului oraş Scorniceşti; -consilier clasa I, grad profesional asistent, biroul impozite şi taxe
locale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraş Scorniceşti.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei Oraş Scorniceşti, sala de
şedinţe, astfel: -Proba scrisă în data de
12.04.2018, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 17.04.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă/studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; -vechime:
minim 1 an în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice.
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 Oraş Scorniceşti. Relaţii
suplimentare şi coordonatele de contact
pentru depunerea dosarelor de concurs:
la sediul instituţiei: Primăria Oraş Scorniceşti. Persoană de contact: Lupescu
Sandu Mihail, referent superior, telefon/
fax: 0249.460.444/0249.460.002, e-mail:
primariascornicesti@yahoo.com
l Primăria Comunei Slatina-Timiș,
județul Caraș-Severin, organizează
concurs de recrutare, în perioada
03.04.2018 şi 05.04.2018, pentru
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a
unor funcții contractuale vacante, după
cum urmează: -1 post contractual de
asistent social principal la Compartimentul asistenţă socială și medical
comunitară din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Slatina-Timiş; -1 post contractual de şef
serviciu la Serviciul Public Apă-Canal
Slatina-Timiş. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Slatina-Timiș, astfel: -Proba scrisă în data de
03.04.2018, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 05.04.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concursul organizat
pentru ocuparea funcției contractuale
de asistent social principal, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul asistență socială; -vechime în
specialitate: minim 5 ani; -îndeplinește
condițiile prevăzute la art.3 din 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,
aprobat prin HG nr.286/2011. Pentru

participarea la concursul organizat
pentru ocuparea funcției contractuale
de şef serviciu, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
-studii universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; -vechime în
specialitate: minim 6 luni; -îndeplinește
condițiile prevăzute la art.3 din 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,
aprobat prin HG nr.286/2011. Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de 26.03.2018,
ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei
Slatina-Timiș. Actele se vor depune la
secretarul comisiei de concurs: doamna
Dragomir Adriana, consilier în cadrul
Compartimentului juridic, relații cu
publicul și achiziţii publice al Aparatului de specialitate al Primarului
comunei Slatina-Timiș. Relații suplimentare privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs se obțin la sediul
Primăriei Slatina-Timiș, din localitatea
Slatina-Timiș, str.Principală, nr. 32,
județul Caraș-Severin, şi la telefon:
0255.260.844, e-mail: primaria@slatina-timis.ro.
l Serviciul Public de Gestionare a
Câinilor fără Stăpân Slatina, cu sediul
în str.Prunilor, nr.8, judeţul Olt, organizează concurs în data de 03 aprilie 2018,
ora 10.00 -proba scrisă şi în data de 05
aprilie 2018, ora 12.00 -interviul, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
posturilor contractuale vacante,
conform HG 286/2011, după cum
urmează: Compartiment Administrativ:
Muncitor calificat -grad IV -îngrijitor
animale, inclusiv animale de companie
-3 posturi; Compartimentul Contabilitate: Inspector de specialitate -grad II -2
posturi; Compartiment Juridic -Resurse
Umane -Relaţii cu publicul: Consilier
Juridic -grad II -1 post. Condiţii specifice de participare la concurs: Compartiment Juridic -Resurse Umane -Relaţii
cu publicul. Pentru postul de consilier
juridic grad II: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea drept sau drept
administrativ; -vechime în specialitatea
studiilor necesară ocupării postului:
minimum 1 an. Compartimentul
Contabilitate. Pentru postul de
inspector de specialitate grad II: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice, specialitatea finanţe-contabilitate;
-vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 3 ani.
Compartimentul Administrativ. Pentru
postul de muncitor calificat grad IV
-îngrijitor animale, inclusiv animale de
companie: -studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat sau diplomă de
absolvire a şcolii generale (inclusiv certificat de capacitate pentru absolvenţii
cursurilor de şcoală generală de 8 clase
sau 10 clase); -nu necesită vechime în
specialitatea studiilor necesară ocupării
postului. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în perioada
12.03.2018-26.03.2018, inclusiv, la sediul
Serviciului Public de Gestionare a
Câinilor fără Stăpân al Municipiului
Slatina, judeţul Olt, din strada Prunilor,
numărul 8. Bibliografia şi conţinutul
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dosarului de participare se afişează la
sediul instituţiei şi pe site-ul: www.
spgcfs-slatina.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine prin secretarul comisiei de
concurs, la sediul instituţiei şi la telefon:
0249.707.408 sau mobil: 0731.020.602.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu
sediul în Bucureşti, b-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale: -1 (un) post asistent
medical BO chirurgie, nivel studii PL,
vechime în specialitate: minim 6 luniperioadă nedeterminată; -1 (un) post
asistent medical principal BO chirurgie-sterilizare, nivel studii PL- vechime
în specialitate: minim 6 ani- perioadă
nedeterminată. Acte necesare în vederea
participării la concurs: -cererea de
înscriere la concurs; -copia actului de
identitate; -copia certificatului de
naştere, de căsătorie; -copie acte studii şi
alte acte care atestă efectuarea unor
specializări (cursuri); -copia carnetului
de muncă sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă şi,
după caz, în specialitate; -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare;
-curriculum vitae. Condiţii de participare la concurs: -are cetăţenie română,
cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul
în România; -cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; -are vârsta-limită reglementată de prevederile legale; -are
capacitate deplină de exerciţiu; -are o
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi
sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile
de studii şi, după caz, de vechime sau de
condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat 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
infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii pentru
ocuparea posturilor vacante şi temporar
vacante, conform Ordinului MS
nr.1470/2011; -diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG 797/1997; -curs
sterilizare; -adeverinţă care atesta
promovarea examenului de grad principal; -concurs pentru ocuparea
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postului. Concursul se va desfăşura la
sediul unităţii conform calendarului
următor: -03 aprilie 2018, ora 13.00,
proba scrisă; -06 aprilie 2018, ora 11.00,
interviul. Data-limită pentru depunerea
dosarelor la concurs: 26 martie 2018, ora
15.00. Relaţii suplimentare: compartiment RUNOS, tel.021.222.35.59.
l Primăria comunei Strunga, judeţul
Iaşi, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor funcții publice de
execuție vacante din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei
Strunga, judeţul Iaşi, după cum
urmează: -consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului agricol; -referent, clasa III, grad
profesional debutant în cadrul compartimentului urbanism, administrarea
domeniului public şi privat; -referent,
clasa III, grad profesional principal în
cadrul compartimentului financiarcontabil; -referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul
compartimentului financiar- contabil.
Probele stabilite pentru concurs:
-selecţia de dosare; -probă scrisă;
-interviu. Data, ora şi locul desfăşurării
probei scrise: -16.04.2018, orele 10.00,
sala de şedinţe a Consiliului Local al
comunei Strunga, judeţul Iaşi. Interviul:
va avea loc în data de 18.04.2018,
ora10,00 la sediul primăriei Strunga.
Perioada de depunere a dosarelor:
-13.03.2018, orele 08.00- 02.04.2018,
orele 15.00, în termen de 20 de zile de la
data publicării în M.O. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia de
concurs sunt afişate la sediul Primăriei
comunei Strunga, judeţul Iaşi şi pe
site-ul primăriei- www.primaria-strunga.ro, la Secţiunea Anunţuri şi
evenimente– Angajări, telefon–
0232714440, 0767803872.

CITAȚII
l Se citează Apetrechioaei Nastaca, in
dosarul 4504/263/2017 la Judecătoria
Motru, pentru data de 27.03.2018,
Complet: Civil 5, Ora: 09:00, in contradictoriu cu Apetrechioaei Ion, cu obiect
divorț.
l Doamna Burghelea Stela domiciliată
în Republica Moldova, Grigoriopol
Tașlîc, Komsomolskaia, nr. 9, în calitate
de pârâtă este citata pentru data de
30.03.2018, ora 09.00, la sediul Tribunalului Iasi, Secţia II Civila-Faliment din
str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iasi,
Camera S. II - etaj II, Complet S5- fal,
in dosarul nr. 7581/99/2017/a1 ce are ca
obiect atragerea răspunderii pentru
intrarea în insolventa.

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant de îngrijitor la Direcția Generală a
Domeniului Public - Serviciul Spații verzi - Seră. Concursul va consta
în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la
selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.
Condiţiile speciﬁce de participare la concurs sunt următoarele: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr.
286/2011; - studii generale; - vechime în muncă de minim 6 luni.
Concursul se organizează conform calendarului următor:
· 16 martie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea
dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
· 26 martie 2018, ora 10:00 - proba practică ce se va desfăşura la
sediul Direcției Generale a Domeniului Public, cu sediul în str.
Universității nr. 20.
Data, ora şi locul susţinerii interviului se aﬁşează obligatoriu odată
cu rezultatele la proba practică. Relaţii suplimentare se pot obţine la
Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696,
interior 152 sau 252.
* Formularul de înscriere se pune la dispoziţie de Serviciul resurse
umane.
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anunțuri

l Domnul Stănescu Ferma, domiciliat
în sat Lunca Cetatuii, comuna Ciurea,
jud. Iași, in calitate de pârât este citat
pentru data de 17.05.2018, ora 09.00, la
sediul Tribunalului Iasi, Secţia II Civila-Faliment din str. Elena Doamna, nr.
1A, jud. Iasi, Camera S. II - etaj II,
Complet S1- fal, in dosarul nr.
4780/99/2017/a1 ce are ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în
insolventa.
l Domnul Bichir Roman domiciliat în
Republica Moldova, mun. Chișinău,
oraș Durlești, str. Ștefan Vodă, nr. 7, in
calitate de pârât este citat pentru data
de 25.04.2018, ora 09.00, la sediul Tribunalului Iasi, Secţia II Civila-Faliment
din str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iasi,
Camera S. II - etaj II, Complet S1- fal,
in dosarul nr. 4542/99/2016/a1 ce are ca
obiect atragerea răspunderii pentru
intrarea în insolventa.
l Numita Faur Daniela, cu ultimul
domiciliu în judeţul Braşov, Municipiul
Braşov, str. Dimitrie Anghel nr. 17, ap.
16, este citată la Judecătoria Braşov, în
ziua de 03.04.2018, sala J1, complet
C5*, la ora 09.00, în calitate de pârâtă în
Dosarul civil nr. 26242/197/2017, având
ca obiect înlocuirea amenzilor aplicate
persoanelor fizice cu sancţiunea prestării
unei activităţi în folosul comunităţii, în
contradictoriu cu reclamanta Direcţia
Fiscală Braşov.
l Numitul Constantin Alexandru
Marius este citat pentru data de
29.03.2018 la Judecătoria Caracal în
dosar nr.4870/207/2017, având calitatea
de pârât în contraditoriu cu reclmanta
Caraiman Cerasela, având ca obiect
hotărâre care să țină loc de contract de
vânzare-cumpărare.
l Se citează pârâtul Vulpe Andrei, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea
Zaim, str.Păcii, nr.5, regiunea Causeni,
Republica Moldova, în proces cu Vulpe
Olga pentru exequator dosar
nr.3078/89/2017 la Tribunalul Vaslui,
termen 03.04.2018, ora 9,00.
l Paratul Tcacenco Vasile, cu ultimul
domiciliu cunoscut in Timisoara, Str.
Orsova, nr.28, sc.B, et.4, ap.11, jud.
Timis, in prezenta cu domiciliul necunoscut, este chemat la Judecatoria
Timisoara, cu sediul in Timisoara, Str.
Piata Tepes Voda nr. 2/A in dosarul nr.
28496/325/2017, pentru termenul de
judecdata din data de 28-03-2018, ora
09.00 sala 332, Completul 8, in proces cu
reclamanta Tcacenco Daniela-Valentina, pentru divort

DIVERSE
l Castigatorii tombolei C&A Customer
Experience in urma extragerii din luna
februarie 2018, premii ce constau
intr-un voucher in valoare de 400 RON,
sunt dna. Mustafa Danila, dna Diana
Cristina Ciciric, dna. Georgiana Otilia
Zavoianu, dl. Ion Oprisor.
l Persoanele fizice repezentate de
domnul Ciambur Dumitru Codruț –
localitățile Covasna, Zagon, Întorsura
Buzăului, Zăbala, Ghelința, Dobârlău și
Dalnic, cu sediul în orașul Covasna, str.
Morilor nr.12, județul Covasna și alții,
titulari ai planului amenajament silvic
UP II Covasna, cu amplasamentul în
UAT Dalnic, Zagon, Covasna, Ghelința,
Dobârlău, Întorsura Buzăului, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
primei versiuni a planului la APM
Covasna, în vederea obținerii avizului de
mediu. Informațiile privind varianta de
plan pot fi consultate la sediul APM
Covasna, Bd. Grigore Bălan, nr. 10,
localitatea Sfântu Gheorghe și la sediul
titularului, zilnic de luni – joi între orele
8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 –
14.00. Observaţiile publicului interesat
se primesc zilnic în scris la sediul APM
Covasna, în termen de 18 zile de la data
apariției anunțului.
l Ilie Ana-Gabriela, avand domiciliul in
municipiul Bucuresti sos.Oltenitei,
nr.162, bl.3, sc.5, et.5, ap.177 titular al
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planului P.U.Z.-cladire P+1E-showroom
dispozitive electronice i.t., depozitare
aferenta, utilitati, imprejmuire teren,
ridicare topografica, judet Ilfov, comuna
Berceni, Sola 25 P61/1/1,2,3 anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Favorabil
pentru PUZ-construire locuinte individuale P+1E+M. Documentatia a fost
afisata pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov si a fost
discutata in sedinta CATU-nr.15C din
data de 03.11.2017. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Gheorghe Manu,
nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93), in
termen de 12 zile calendaristice de la
publicarea anuntului, incepand cu data
de 12.03.2018.
l S.C. Berceni Gardens S.R.L., avand
sediul in municipiul Bucuresti, sector 5,
Bd.Natiunilor Unite, nr.1, Ansamblu
Gemenii Sitraco, biroul B4, cam.1,
bl.108, titular al planului
P.U.Z.-reparcelare teren-modificare
PUZ-construire ansamblu locuinte
individuale P+1E+M si utilitati, localitatea Berceni, judet Ilfov, T5,
P18/5/24,25,26,27, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului Favorabil pentru
PUZ-construire locuinte individuale
P+1E+M. Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul Consiliului
Judetean Ilfov si a fost discutata in
sedinta CATU-nr.10C din data de
29.06.2017. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu data de 12.03.2018.
l Primaria comunei Branesti, avand
sediul in judetul Ilfov, comuna
Branesti, satul Branesti, strada
Bd.I.C.Bratianu, nr.69, titular al
planului P.U.Z.-pentru tama stadala-construire Parc industrial cu unitati
depozitare industriale si agricole, localitatea Branesti, judet Ilfov, T 119, 121,
121/1, 122, 123, 123/1, 133,132, 131 si
zona de nod rutier T97, 98 anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului Favorabil pentru P.U.Z.-pentru tama stadala-construire Parc industrial cu unitati
depozitare industriale si agricole, localitatea Branesti, judet Ilfov, T 119, 121,
121/1, 122, 123, 123/1, 133, 132, 131 si
zona de nod rutier T97, 98. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si a
fost discutata in sedinta CATU- nr.15C
din data de 03.11.2017. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris
la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Manu,
nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93), in
termen de 12 zile calendaristice de la
publicarea anuntului, incepand cu data
de 12.03.2018
l Olteanu Anișoara Gina, având domiciliul în Str.Piscului, nr.18, bl.41, sc.1,
et.7, ap.29, sector 4, București, titular al
planului/programului “Construire locuință unifamilială S+P+2E+M și refacere
împrejmuire, în Strada Dionisie Fotino,
nr.10, sector 1, București” anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru planul/programul menționat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul ACPM* cu sediul
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, București, de luni până vineri, între orele
9.00-12.00. Propuneri sau contestații se
pot depune la sediul APM București în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l S.C. All Electrics`95, cu sediul in
Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3,
Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C.O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. RO 6891280
informeaza pe cei interesati ca s-a depus

solicitarea pentru emiterea autorizatiei
de mediu pentru activitatea 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti
componente ale structurilor metalice
desfasurata in Soseaua Berceni nr.104,
sector 4, Bucuresti. Informatii se pot
solicita la sediul Agentiei Pentru
Protectia Mediului Bucuresti din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (
Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei Lukoil ), intre orele 9.00-12.00, de
luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M.
Bucuresti in termen de 10 zile de la data
publicarii prezentului anunt.
l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L.,
cu sediul ales în Reşiţa, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud.
Caraş-Severin; Nr. înregistrare
U.N.P.I.R. RFO II - 0639/2012. Tel/Fax:
0355.429.116/0355.429.117, notifică
începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
Sturza Company S.R.L., cu sediul in
Resita, str. Fagarasului, nr. 29, sc. A, et.
3, ap. 8, Jud. Caras - Severin, CUI
18883133, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului Caraş - Severin
sub nr. J11/622/2006. Creditorii debitorului mai sus mentionat, pot depune
creanțele deţinute faţă de debitori, însoţite de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în
calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Terobet Expert S.R.L.,
conform Încheierii Civile nr. 14/JS/CC/
din data de 22.02.2018, pronunţată de
către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal , în dosarul nr. 568/115/2018, în
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2),
art. 100 alin.(1) şi urm. din Legea nr.
85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (2)
sau, după caz, art. 73 alin. (1) din acelaşi
act normativ.Notifică: Deschiderea
procedurii insolvenţei – procedura
simplificată - împotriva debitoarei S.C.
Terobet Expert S.R.L., prin Încheierea
Civilă nr. 14/JS/CC din data de
22.02.2018, pronunţată de către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă,
de Contencios Administrativ şi Fiscal,
în dosarul nr. 568/115/2018. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii
debitoarei este: 10.04.2018. Termenul
limită de verificare a creanţelor, de
admitere, afişare şi publicare a Tabelului
preliminar al creanţelor este: 23.04.2018.
Contestațiile la tabelul preliminar al
creanţelor pot fi depuse în termen de 7
zile de la data publicării tabelului în
BPI. Termenul pentru întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv al
creanţelor admise este: 21.05.2018. Se
notifică faptul că prima şedinţă a
Adunării Creditorilor debitoarei va avea
loc la data de: 30.04.2018, orele 12.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7,
et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin, având ca
ordine de zi: prezentare situaţie debitor;
desemnare comitet creditori; confirmare
lichidator judiciar; stabilire onorariu
lichidator judiciar; alte menţiuni.

SOMAȚII
l Romania Tribunalul Brasov, B-dul
15 Noiembrie nr.15 Brasov, Sectia Civila
Dosar Nr. 24340/197/2015 Apel, Uzucapiune somatie emisa in temeiul incheierii de sedinta nr. 1945/2017 din data de
13 decembrie 2017. Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunal Brasov, sub nr.
24340/197/2015 posesorul Creanga Emil
Florel cu domiciliul in Com. Sanpetru,
jud. Brasov si Creanga Pompilia Nicoleta, cu domiciliul in Bucuresti au
invocat dobandirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra imobilului cu adresa postala in Jud.Brasov,
Com.Sanpetru, Str. Republicii nr.628,
identificat prin nr. Cad nr. 106209 vechi
4609 nr. top 134/1, 135/1, 136/1, totul/2,
inscris in cartea funciara a localitatii
Sanpetru, invecinat cu paratii
Constantin, Padurean,Diener. Toti cei
interesati sunt somati sa formuleze

opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar,
se va trece la judecarea cererii in termen
de o luna de la emiterea celei din urma
publicatii.

SOLICITARE OFERTĂ
l Anunţ de intenţie solicitare ofertă de
preţ cumpărare teren: UAT Comuna
Miroslava, cod unic de înregistrare
4540461 cu sediul în Localitatea Miros l a v a , c o m u n a M i r o s l a v a , s t r.
Constantin Langa nr.93, jud. Iași, tel.:
0232-295680, fax: 0332-424444, email:
secretariat@primariamiroslava.ro, solicită ofertă de preț pentru cumpărare
teren în suprafață de aproximativ
15.500mp situat în T9, parcelele CC
368, L367, intravilan sat Uricani în
vederea înființării unui centru de îngrijire pentru persoanele vârstnice.
Ofertele se pot depune personal la sediul
UAT Comuna Miroslava până la data
de 19.03.2018, orele 9,00. Caietul de
sarcini și modelul de contract pot fi
achiziționate începând cu data de
12.03.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l Roman Bogdan, CNP:
1881207450078, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Bucureşti, sec.5, Calea
Rahovei, nr. 360, bl. 10A, sc. 2, et. 5, ap.
60, este chemat în data de 26.03.2018,
ora 14.00, în Craiova, str. Bibescu, nr. 1,
în vederea întrunirii Adunării Generale
de către Asociaţia Practicienilor de
Reiki şi Terapii Complementare
Craiova, având pe ordinea de zi: -excluderea acestuia ca urmare a încălcărilor
prevederilor din statutul şi regulamentul
de ordine interioară al asociaţiei;
-intrarea în asociaţie a domnului Pănoiu
Valeriu Mihai ca membru în cadrul
asociaţiei şi în Adunarea Generală şi
exercitarea de către acesta a activităţii
de control.
l S.C. Five Holding S.A, str.Ion Roata
nr.3, Constanta, O.R.C. J13/1334/1998,
CUI RO10562600. Convocator. Presedintele Consiliului de Administratie al
S.C. Five Holding S.A. In conformitate
prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si potrivit Actului constitutiv al
societatii, convoaca Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor, care va avea loc
in data de 11.04.2018 la sediul societatii
din Constanta, strada Ion Roata nr.3 ora
10:00, cu urmatoarea ordine de zi:
-Prelungirea mandatului in functia de
membru si Presedinte al Consiliului de
Administratie societatea Anirva
Manager SRL, cu sediul in Constanta,
str.Contraamiral Vasile Negru nr.15,
inregistrata la Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta
sub nr. J13/1013/2014, avand C.U.I.
33174453, prin Reprezentant Permanent (mandat) dl. Ciuceanu Valentinadministrator. -Prelungirea mandatului
cenzorului Segher Livia pe o perioada
de 3 ani; -Prelungirea mandatului
cenzorului Sararu Mihaela pe o perioada de 3 ani; -Aprobarea situatiilor
finaciare ale Five-Holding SA la data de
31.12.2017. -Diverse. In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima
convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc, cu
aceeasi ordine de zi, ziua urmatoare
respectiv pe data de 12.04.2018 ora
10:00, la sediul societatii din Constanta,
strada Ion Roata nr.3. Presedinte C.A.,
Ciuceanu Valentin.
l Convocator: Preşedintele Consiliului
de Administraţie al societăţii comerciale
TUBAL– Metalica SA, persoană juridică română, cod unic de înregistrare
15086795, înmatriculată în Registrul
Comerţului sub nr. J40/13055/2002, cu
sediul în Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată nr. 129, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data
de 10.04.2018, ora 09:30, la sediul societăţii din Bucureşti, sectorul 5, Str. Înclinată nr. 129, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor,
ţinut de Depozitarul Central SA, la data
de 02.04.2018, cu următoarea ordine de
zi: 1. Demiterea auditorului financiar al

Societăţii, FINCONS Audit SRL, înregistrată la ONRC Galaţi sub nr.
J17/225/2002, CUI 14526650. 2.
Numirea auditorului financiar, stabilirea
duratei contractului de audit financiar şi
aprobarea valorii acestuia. 3. Alegerea
unui membru al Consiliului de Administraţie pe locul rămas vacant în urma
demisiei dlui Chirita Dan Silviu din
funcţia de administrator, pentru un
mandat care expiră la data de
24.07.2019. 4. Împuternicirea Directorului General al societăţii, dl. Ghita
Gheorghe, să efectueze toate procedurile
şi formalităţile prevăzute de lege pentru
ducerea la îndeplinire a Hotărârilor
AGOA. Propunerile de candidaturi
pentru alegerea membrului Consiliului
de Administraţie vor fi depuse la sediul
societăţii din Bucureşti, sectorul 5, str.
Înclinată, nr.129, până la data de
31.03.2018. Acţionarii persoane juridice
sunt rugaţi să depună procuri speciale
pentru reprezentanţii lor la această
adunare, până cel târziu la data de
08.04.2018, la registratura societăţii.
Formularele de procuri speciale pot fi
procurate de la sediul Societăţii. Acţionarii persoane fizice care doresc să fie
reprezentaţi prin mandatari în adunare,
sunt rugaţi să completeze procuri
speciale de reprezentare ce vor fi puse la
dispoziţia acestora începând cu data de
12.03.2018 la sediul Societăţii. În cazul
neîndeplinirii cvorumului, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor se va
întruni la a doua convocare, în data de
11.04.2018, la ora 9:30, în acelaşi loc,
respectiv sediul societăţii din Bucureşti,
sectorul 5, str. Înclinată, nr.129. Prezenta
convocare se face în conformitate cu
dispoziţiile legale prevăzute de art. 117
şi următoarele din Legea 31/1990
(Republicată).
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Ing. Ghita Gheorghe.
l Convocare: Consiliul de Administraţie al societăţii Donaris Tours SRL cu
sediul în Bucureşti, Şoseaua Virtuţii,
nr.7, bl.R3, scara 2, parter, Spaţiul S3,
sector 6, având J 40/4980/1998, CUI RO
10595925, convoacă Adunările Generale
Ordinară și Extraordinară ale Asociaților, în şedinţa ordinară în data de
21.03.2018, ora 10 (AGA Ordinară) şi
respectiv ora 10,30 (AGA Extraordinară), la sala de consiliu a Subansamble
Auto SA, din Piteşti, strada George
Coşbuc nr.59, judeţul Argeş, cu următoarea ORDINE DE ZI: I) Adunarea
generală ordinară: 1.Prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului de gestiune
asupra activităţii economico-financiare
la 31 decembrie 2017; 2.Prezentarea,
discutarea şi aprobarea raportului
cenzorilor încheiat în urma verificării
asupra activităţii economico-financiare
pe anul 2017; 3.Prezentarea, discutarea
şi aprobarea Bilanţului Contabil şi a
Contului de Profit şi Pierderi pe anul
2017; 4.Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
pe anul 2018; 5.Prezentarea, discutarea
şi aprobarea programului de investiţii pe
anul 2018; 6.Stabilirea bugetului pe anul
2018 pentru administratori şi cenzori;
7.Eliberarea din funcţie şi descărcarea
de gestiune a cenzorilor permanenți și
supleanți; 8. Alegerea cenzorilor permanenți și a celui supleant pentru un
mandat de 3 ani; 9.Eliberarea din
funcţie şi descărcarea de gestiune a
administratorilor; 10.Alegerea administratorilor pentru un mandat de 4 ani;
11.Împuternicirea persoanelor care vor
efectua operațiunile prevăzute de lege în
fața ORC; 12.Diverse probleme în
competența de rezolvare a Adunării
Generale a Asociaților. II) Adunarea
generală extraordinară: 1.Prezentarea şi
ratificarea Hotărârilor luate de Consiliul
de Administraţie al societăţii în intervalul scurs de la ultima Adunare a
Asociaţilor până la data prezentei; 2.
Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru a negocia şi încheia în
numele şi pe seama societăţii acte juridice prin care să dobândească bunuri
pentru aceasta sau să înstrăineze, să
închirieze, să schimbe ori să constituie în
garanţie bunuri aflate în patrimoniul
societăţii indiferent de valoarea acestora
precum și pentru negocierea şi semnarea

anunțuri
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în numele şi pentru societate a actelor
adiţionale pentru prelungirea/ modificarea facilităților de credit şi a garanţiilor aferente, angajate de societate la
UNICREDIT sucursala Pitești sau a
actelor necesare pentru contractarea
unor facilităţi de credit noi de la unităţile bancare; 3.Modificarea prevederilor
art.47 din Statutul societății, care va
avea următorul cuprins: ”Adunarea
Generală a Asociaților poate stabili că
Administratorii să depună în casa societăţii ca garanţie a administraţiei lor, o
sumă care se va restitui numai după ce
descărcarea de gestiune a fost aprobată
de Adunarea Generală a Asociaţilor.”
4.Aprobarea actualizării actului constitutiv al societăţii ca urmare a modificărilor intervenite; 5.Împuternicirea
persoanelor care vor efectua actualizarea actului constitutiv precum și a
celor care vor efectua operațiunile
prevăzute de lege în fața ORC Argeș;
6.Diverse probleme în competența de
rezolvare a Adunării Generale a Asociaților. În situaţia neîntrunirii quorumului
statutar la prima şedinţă, se anunță a
II-a convocare a Adunărilor Generale
ale Asociaților pentru data de
22.03.2018 ora 10 (AGA Ordinară) şi
respectiv 10,30 (AGA Extraordinară), în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Începând cu data publicării prezentei,
Convocatorul, situaţiile financiare
anuale, raportul anual al Consiliului de
Administraţie şi al cenzorilor, textul
integral al documentelor şi materialelor
informative cu privire la punctele de pe
ordinea de zi şi care urmează a fi
prezentate Adunării Generale, lista
cuprinzând numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de
cenzori şi administratori, precum şi
proiectul de hotărâre a AGA, sunt puse
la dispoziţia asociaţilor la sediul societăţii, în zilele lucrătoare, între orele
10-14, unde pot fi consultate şi completate de aceştia. Preşedinte C.A., Ing.
Gheorghe Badea.
l Convocator: Preşedintele Consiliului
de Administraţie al societăţii comerciale
TUBAL– COM SA, persoană juridică
română, cod unic de înregistrare
15086787, înmatriculată în Registrul
Comerţului sub nr. J40/13056/2002, cu
sediul în Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată nr. 129, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data
de 10.04.2018, ora 10:00, la sediul societăţii din Bucureşti, sectorul 5, Str. Înclinată nr. 129, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor,
ţinut de Depozitarul Central SA, la data
de 02.04.2018, cu următoarea ordine de
zi: 1.Demiterea auditorului financiar al
Societăţii, FINCONS Audit SRL, înregistrată la ONRC Galaţi sub nr.
J17/225/2002, CUI 14526650. 2.
Numirea auditorului financiar, stabilirea
duratei contractului de audit financiar şi
aprobarea valorii acestuia. 3. Alegerea
unui membru al Consiliului de Administraţie pe locul ramas vacant în urma
demisiei dlui Chirita Dan Silviu din
funcţia de administrator, pentru un
mandat care expiră la data de
24.07.2019. 4. Împuternicirea Directorului General al societăţii, dl. Ghita
Gheorghe, să efectueze toate procedurile
şi formalităţile prevăzute de lege pentru
ducerea la îndeplinire a Hotărârilor
AGOA. Propunerile de candidaturi
pentru alegerea membrului Consiliului

de Administraţie vor fi depuse la sediul
societăţii din Bucureşti, sectorul 5, str.
Înclinată, nr.129, până la data de
31.03.2018. Acţionarii persoane juridice
sunt rugaţi să depună procuri speciale
pentru reprezentanţii lor la această
adunare, până cel târziu la data de
08.04.2018, la registratura societăţii.
Formularele de procuri speciale pot fi
procurate de la sediul Societăţii. Acţionarii persoane fizice care doresc să fie
reprezentaţi prin mandatari în adunare,
sunt rugaţi să completeze procuri
speciale de reprezentare ce vor fi puse la
dispoziţia acestora începând cu data de
12.03.2018 la sediul Societăţii. În cazul
neîndeplinirii cvorumului, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor se va
întruni la a doua convocare, în data de
11.04.2018, la ora 10:00, în acelaşi loc,
respectiv sediul societăţii din Bucureşti,
sectorul 5, str. Înclinată, nr.129. Prezenta
convocare se face în conformitate cu
dispoziţiile legale prevăzute de art. 117 şi
următoarele din Legea 31/1990 (Republicată). Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Ing Ghita Gheorghe.
l Consiliul de Administratie al S.C.
AZUR S.A. Convoaca Adunarea Generala A Actionarilor pentru data de
24.04.2018, ora 11, la sediul din Bv.
Constructorilor 1-3. Adunarea Generala
are urmatoarea ordine de zi: 1.Raportul
de activitate -gestiunea conducerii S.C.
AZUR S.A. si raportul comisiei de
cenzori pentru anul 2017; 2.Bilantul
contabil si exercitiul financiar 2017,
contul de profit si pierderi pe anul 2017;
3.Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a societatii pe anul financiar 2018;
4.Diverse Toate materialele pregatite
pentru adunare pot fi consultate la
sediul Societatii din Bv.Constructorilor
nr.1-3 Timisoara incepand cu data de
06.04.2018. Documentele/informatiile ce
vor fi puse la dispozitia actionarilor sunt:
(a)convocatorul; (b)numarul total de
actiuni si drepturile de vot la data
convocarii; (c)documentele care
urmeaza sa fie prezentate adunarii generale; (d)proiectele de hotarare; Propunerile de hotarare prezentate de actionari
vor fi adaugate pe website-ul societatii
dupa primirea lor de catre societate; (e)
formularele de procura speciala care
urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin
reprezentare Materialele vor putea fi
accesate pe site-ul societatii incepand cu
data de 20.03.2018: www.azur.ro. Fiecare
actionar are dreptul sa adreseze intrebari pana in data de 14.aprilie.2018
privind punctele de pe ordinea de zi a
Adunarii Generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul actionarilor de
a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
adunarilor generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi. Actionarii detinand cel
putin 5% din capitalul social, au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunarilor generale, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de o justificare
sau de un proiect de hotarare propus
spre adoptare de adunarea generala; de
a prezenta proiecte de hotarare pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile
mentionate mai sus este 20.aprilie.2018.
In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a persoanei care face
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S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
33333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 ﬁ33c3, cop33 dup3 C33tiﬁc3tul
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3
co3ﬁd33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 3ch3t3333 33333ţ333
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33,
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot ﬁ v33u3l333t3, co3d3ţ33l3
d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3ﬁș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3,
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic.
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.

propuneri pentru completarea ordinii de
zi, actionarul va atasa o copie a documentului care ii atesta identitatea. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la
data de referinta pot participa la
Adunarea Generala personal, prin
reprezentantii legali sau prin mandatar
pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din
Bv.Constructorilor nr.1-3 Timisoara
incepand cu data de 14.04.2018. Formularele de procuri speciale vor fi depuse
sau transmise pana in data de 20.
Aprilie.2018 ora 10, sub sanctiunea
pierderii exercitiului dreptului de vot in
adunarea generala. Data de referinta a
Adunarii Generale este 14.04.2018, iar
data de inregistrare propusa pentru
aprobare este 10.05.2018. Relatii suplimentare se pot primi la telefonul
0256/222139-Birou Actionariat
l Consiliul de Administrate al S.C.
AZUR S.A. Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
pentru data de 24.04.2018, ora 12, la
sediul din Bv.Constructorilor 1-3.
Adunarea Generala are urmatoarea
ordine de zi: 1.Raportul Presedintelui
Consiliului de Administratie privind
modificarile capitalului social in anul
2016-2017; 2.Aprobarea modalitatii de
majorare a capitalului social pentru
anul 2018; 3.Finalizarea ofertei de
rascumparare a actiunilor initiata in
anul 2017; 4.Lansarea unei oferte de
rascumparare a actiunilor; 5.Diverse.
Toate materialele pregatite pentru
adunare pot fi consultate la sediul Societatii din Bv.Constructorilor nr.1-3
Timisoara incepand cu data de
06.04.2018. Documentele /informatiile
ce vor fi puse la dispozitia actionarilor
sunt: (a)convocatorul; (b)numarul total
de actiuni si drepturile de vot la data
convocarii; (c)documentele care
urmeaza sa fie prezentate adunarii
generale; (d)proiectele de hotarare;
Propunerile de hotarare prezentate de
actionari vor fi adaugate pe website-ul
societatii dupa primirea lor de catre
societate; (e)formularele de procura
speciala care urmeaza sa fie utilizate
pentru votul prin reprezentare Materialele vor putea fii accesate pe site-ul
societatii incepand cu data de
20.03.2018: www.azur.ro. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari
pana in data de 14.aprilie.2018 privind
punctele de pe ordinea de zi a Adunarii
Generale. Societatea are obligatia de a
raspunde la intrebarile adresate de
actionari. Dreptul actionarilor de a
introduce noi puncte pe ordinea de zi a
adunarilor generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi. Actionarii detinand cel
putin 5% din capitalul social, au
dreptul: de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarilor generale, cu
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de
o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea
generala; de a prezenta proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunarii generale. Termenul limita
pana la care actionarii isi pot exercita
drepturile mentionate mai sus este 20.
aprilie.2018. In vederea identificarii si
dovedirii calitatii de actionar a
persoanei care face propuneri pentru
completarea ordinii de zi, actionarul va
atasa o copie a documentului care ii
atesta identitatea. Actionarii inscrisi in
registrul actionarilor la data de referinta
pot participa la Adunarea Generala
personal, prin reprezentantii legali sau
prin mandatar pe baza de procura
speciala. Formularele de procuri
speciale se pun la dispozitia actionarilor
la sediul Societatii din Bv.Constructorilor nr.1-3 Timisoara incepand cu data
de 14.04.2018. Formularele de procuri
speciale vor fi depuse sau transmise
pana in data de 20.Aprilie.2018 ora 10,
sub sanctiunea pierderii exercitiului
dreptului de vot in adunarea generala.
Data de referinta a Adunarii Generale
este 14.04.2018, iar data de inregistrare
propusa pentru aprobare este
10.05.2018. Relatii suplimentare se pot

primi la telefonul 0256/222139-Birou
Actionariat

LICITAȚII
l SC Rimini Production SRL - in faliment, prin lichidator judiciar anunta
vanzarea la licitatie publica a bunurilor
mobile astfel cum sunt identificate si
evaluate Raportul de evaluare, respectiv
autovehicule Ford Tranzit la pretul
cuprins intre 960-1000 lei. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 07.02.2018 si
a regulamentului de participare la licitatie. Sedintele de licitatii vor avea loc
pe data de: 15.03.2018, 20.03.2018,
22.03.2018, 27.03.2018, 29.03.2018,
04.04.2018, 12.04.2018, 17.04.2018,
19.04.2018, 24.04.2018 orele 12.30, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare
sediul lichidatorului judiciar, cat si la
telefon 0344104525.
l Penitenciarul Miercurea Ciuc cu
sediul în str. Zöld Péter nr. 2, Miercurea
Ciuc, cod fiscal 4245631, telefon
0266.316972, fax 0266.316974, în
conformitate cu Decizia directorului
general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor nr. 859/2016, organizează licitaţie publică cu strigare în
vederea închirierii unui spaţiu cu destinaţia de punct comercial pentru
vânzarea de produse alimentare şi
nealimentare către persoanele private
de libertate, cu suprafaţa de 28,40 m2.
Data limită pentru depunerea documentaţiei pentru licitaţia de închiriere
este 20.03.2018 ora 12:00, iar în caz de
neadjudecare se va relua în data de
03.04.2018 ora 12:00. Documentaţia se
depune la sediul Penitenciarului Miercurea Ciuc. Data de organizare a licitaţiei este 21.03.2018 ora 12:00. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va relua în
04.04.2018 ora 12:00. Preţul de pornire
al licitaţiei este de 93 lei/mp/lună, saltul
de supralicitare este de 5 lei iar valoarea
garanţiei de participare pentru participarea la procedură este de 22,32 lei.
Documentaţia se poate descarca de pe
siteul http://anp.gov.ro/penitenciarul-miercurea-ciuc şi se poate solicita
gratuit de la Compartimentul achiziţii
prin e-mail: achizitii.pmciuc@anp.gov.
ro.
l Primăria Comunei Ciumeghiu cu
sediul în localitatea Ciumeghiu, str.
Principala , nr. 9, cod poştal 417195,
judeţul Bihor anunță organizarea licitației publice deschise cu strigare pentru
închirierea unor imobile (terenuri)
pajisti, situate în extravilanul localității
Ghiorac, județul Bihor, totalizând o
suprafață de 32,56 ha in tarlaua nr.167,parcelele 1129, 1128, 1132, 1126, 1138,
respectiv in extravilanul localitatii
Ciummeghiu, judetul Bihor, totalizand
o suprafata de 16,56 ha in tarlaua nr. 8,
parcela nr.48/2 ,toate pentru pășunatul
animalelor. Licitația se va desfășura la
sediul UAT Comuna Ciumeghiu Primăriei comunei Ciumeghiu la data
de 05.04.2018, respectiv până la ora
10,00 depunerea ofertelor și de la ora
12,00 desfășurarea licitației. Caietul de
sarcini al licitației se obține de la sediul
UAT Comuna Ciumeghiu - Primăriei
comunei Ciumeghiu (cost 100 lei achitați la caseria autorității). Mentionam ca
licitatia se va repeta din doua in doua
zile la ora 12 ,00 pana la epuizarea
loturilor. Persoane de contact: Viceprimar- Rostas Istvan si d-na Duma
Adriana-consilier achizitii publice
-Informaţii: tel/fax: 0259 /392009
l FC Petrolul SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publica in bloc pornind de
la valoarea de evaluare redusa cu 50%,
respectiv suma de 37.545,19 lei fara
TVA bunurile mobile din patrimoniul
debitoarei situate in incinta stadionului
“Ilie Oana” - corp administrativ (mobilier, electronice, obiecte IT, aere conditionate, etc). Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel
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putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 15.03.2018, ora 14/00
la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
22.03.2018 si 29.03.2018 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l FC Petrolul SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publica in bloc pornind de
la valoarea de evaluare redusa cu 50%,
respectiv suma de 160.006,64 lei fara
TVA bunurile mobile din patrimoniul
debitoarei situate in incinta stadionului
“Ilie Oana” - stadion (canapele, dulapuri,mese, comode, TV, aere conditionate, cusete, etc). Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 15.03.2018, ora 14/30
la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
22.03.2018 si 29.03.2018 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
Fundaţia Friedrich Ebert Romania(FES) cu sediul în strada Emanoil
Porumbaru, nr.21, apt.3, etaj 1, sector
1, Bucureşti, cod fiscal 16735181,
telefon 021.211.09.82, persoană de
contact Diana Pop, organizează cerere
deschisă de oferte în vederea achiziţionării de servicii de ticketing pentru
perioada martie 2018 -decembrie 2020.
Cerinţele obligatorii sunt: -Ofertare de
bilete de avion: ofertare variante diferite la cerere; -Emitere bilete avion
conform discuţiei cu personalul FES;
-Posibilitatea de modificare/ anulare/
reemitere a biletelor de avion emise;
-Includerea în contractul de prestări
servicii încheiat cu Fundaţia Friedrich
Ebert a unei clauze în care să fie specificat faptul că agentia va furniza către
FES mereu cea mai bună alternativă
din punct de vedere al raportului costeficienţă. Fundaţia Friedrich Ebert
România solicită oferte pentru următoarele tipuri de servicii: 1.Servicii de
emitere bilete de avion pentru rute
interne, intra-continentale şi inter-continentale, fără TVA; 2.Costurile de
stornare percepute de agenţie, în caz
de: anulare, reemitere, modificare
bilet; 3.Volumul de zboruri obligatoriu
pentru tarifele ofertate; 4.Ofertarea
mai multor variante de zbor; 5.
Oferirea de informaţii despre o rezervare/ un bilet emis; 6. Serviciu clienţi
disponibil: call-center, personalizat cu
agent dedicat etc. Documenţia de
atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procesului poate fi obţinută la
adresa fes@fes.ro. Ofertele se vor
transmite în format PDF, cu antetul şi
sigla agenţiei. Locul şi data limită
pentru primirea ofertelor: 25 martie
2018, la adresa de e-mail fes@fes.ro.
Ofertanţii vor rămâne angajaţi prin
termenii ofertei transmise în intervalul
martie 2018-decembrie 2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat ADR , Agabaritic si
CPI marfa , eliberate de ARR Bucuresti, pentru Rus Ieronim Ioan. Le
declar nule.
l Declar pierdut Certificat Cetățenie
nr. 15201 pe numele Cebotari Marcel.
l Societatea Distri Phone SRL, cu
sediul în str. Gen. David Praporgescu,
nr. 7, biroul 2, sector 2, Bucureşti,
J40/12203/2016 şi CUI: 36531011.
Documetele pierdute sunt următoarele:
-Certificat de înregistrare serie B nr.
3212050 eliberat la data de 16.09.2016
de către Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti; -Certificat Constatator emis
în temeiul art.17, alin.(1), lit.b) din
L e g e a n r. 3 5 9 / 2 0 0 4 , c u
nr.366113/12.09.2016 eliberat la data de
16.09.2016 de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

