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OFERTE SERVICIU
l Ești pasionat și dornic să lucrezi în
domeniul frizerie/ coafor într-un salon
în Anglia? Trimiteti un mail la artenevaly@clipperscholsey.co.uk cu un CV
sau sunați pentru mai multe informații
la: 0731/369794; +447747033383.
Salariu atractiv (de la 2000 Euro)
pentru angajatul potrivit.
l Societate comercială, cu sediul în
București și punct de lucru în județul
Hunedoara, angajează șoferi cat. C+E
(card, tahograf) și mecanic autograder.
Condiții avantajoase de salarizare,
cazare și mâncare. Pentru mai multe
informații sunați la: 0726.688.803.
l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și
Inspecţie Socială Mehedinţi cu sediul în
Drobeta Turnu Severin, Bulevardul
Carol I nr.3, judeţul Mehedinţi, scoate
la concurs în data de 15.11.2018 ora
1000 - proba scrisă, la sediul agenţiei,
următorul post vacant: • Consilier,
clasa I, grad profesional superior Compartimentul economic, financiar și
contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice. • Pregătire de
specialitate: sã aibã studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în domeniul știinţe
economice. • Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 7 ani. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.
Înscrierile la concurs se fac până în
data de 05.11.2018, inclusiv. Date de
contact: e-mail - ajpis.mehedinti@
mmanpis.ro, tel/fax - 0252313860,
persoană de contact - Strinoiu Dragoș
(inspector social superior).
l Școala Gimnazială Scărișoara, cu
sediul în localitatea Scărișoara, strada
Romanați, numărul 75, judeţul Olt,
anunță scoaterea la concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante pe perioadă, determinată: a 31
posturi de Experți în cadrul activitaților
A1, A2, A3, A7 pentru perioada de
implementare a proiectului „Merităm
să învățăm”, cod SMIS 2014+: 108177.
Concursul se va desfășura astfel: Proba
interviu în data de 06.11.2018, ora
10.00 (probă unică). Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
îndeplinește condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; are cel puțin <5 ani experiență în domeniul postului. 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 Școlii
Gimnaziale Scărișoara (com.Scărișoara, str.Romanați, nr.75, jud.Olt).
Relaţii suplimentare la sediul: Școlii
Gimnaziale Scărișoara, persoană de
contact: Diaconu Ioana, telefon:
0799.864.223, fax: 0249.533.315,
e-mail: sc_scarisoara_olt@yahoo.com.

l Primăria comunei Gîngiova, jud.
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii publice de
execuţie vacante: 1.Funcția publică de
consilier, clasa I, grad profesional debutant- SPCLEP Gîngiova. Concursul
constă în desfășurarea a 2 probe: proba
scrisă: 22.11.2018, ora 10.00, proba
interviu: 27.11.2018, ora 10.00. Dosarele de concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial Partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei
Gîngiova, între orele 9.00-14.00.
Condiţii de participare la concurs:
condiţiile generale prevăzute de art.54
din Legea nr.188/1999 (r), cu modificările și completările ulterioare; condiţii
specifice: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, nu necesită
vechime. Probele vor fi susţinute la
sediul Primăriei comunei Gîngiova.
Dosarele de concurs se pot depune în
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial
Partea a III-a. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la sediul instituţiei sau
la telefon: 0251.351.505.
l Institutul de Cercetare - Dezvoltare
pentru Pajiști Brașov, cu sediul în
Brașov, str. Cucului nr.5, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante din cadrul compartimentului de cercetare: Inginer agronom
– 3 posturi; Inginer silvic – 1 post;
Biolog – 1 post; Economist – 1 post.
Depunerea dosarelor pentru participarea la concurs se va face până la data
de 09 noiembrie 2018. Concursul va
avea loc la sediul I.C.D.P. Brașov, str.
Cucului nr.5 în ziua de 10 decembrie
2018, ora 11.00. Condițiile de participare, tematica de concus și alte informații se pot obține de la: sediul I.C.D.P.
Brașov; telefon 0268/472704; www.
pajisti-grassland.ro.
l Primăria Ciocănești, cu sediul în
localitatea Ciocănești, sat Ciocănești,
str. Cantacuzino, nr.79, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de execuţie de referent, clasa
III, grad profesional debutant -Biroul
financiar-contabil, conform Legii
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, consolidată 2009.
Concursul se va desfășura astfel, la
sediul instituției: -Proba scrisă în data
14 noiembrie 2018, ora 10.00; -Interviul
în data de 16 noiembrie 2018, ora 14.00.
Condiții de participare: Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici,®®, cu modificările și
completările ulterioare; Condiţii specifice: -studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Ciocănești, judeţul Dâmboviţa. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Ciocănești, judeţul
Dâmboviţa, persoană de contact: Stoica

Mădălina -secretarul comisiei, telefon/
fax: 0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in.
l Școala Gimnazială Maltezi, județul
Ialomița, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de muncitor calificat I (MG)- cu atribuții de șofer- 1,00 normă, conform HG
286/2011. Concursul constă într-o
probă scrisă și un interviu și se organizează la sediul Școlii Gimnaziale
Maltezi, str.Eroilor Aviatori, nr.5, localitatea Stelnica, judeţul Ialomiţa, în data
de 09.11.2018, la ora 09.00 -proba scrisă
și 09.11.2018, ora 12.00 -interviul.
Condiții de participare: 1)studii medii
(absolvent de liceu) și vechime minimă
ca și conducător auto- 3 ani; 2) posedă
permis de conducere categoria D, D1;
3)posedă atestat profesional valabil
pentru transportul rutier de persoane,
eliberat de ARR; 4) posedă card tahograf; 5) posedă cunoștințe temeinice de
legislație rutieră; 6)copie a fișei de
evaluare a performanțelor individuale
sau recomandarea de la ultimul loc de
muncă; 7) posedă cunoștințe de mecanică auto; 8) disponibilitate la un
program flexibil și deplasări în țară, în
funcție de nevoile unității școlare.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în fiecare zi lucrătoare, între
orele 09.00-13.00, până la data de
29.10.2018, ora 13.00, la sediul Școlii
Gimnaziale Maltezi, str.Eroilor Aviatori, nr.5, localitatea Stelnica, judeţul
Ialomiţa. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei, în fiecare zi
lucrătoare, în intervalul orar 09.0013.00, la tel.0243.365.911- secretariat.
l În conformitate cu prevederile Legiicadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, și a HG nr. 286 din 23
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul de Psihiatrie
„Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, cu sediul
în Sibiu, strada Dr.D. Bagdasar, nr. 12,
judeţul Sibiu, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de infirmier- 4
posturi. Condiţiile specifice de participare: -absolvent de școală generală; -să
fie absolvent al unui curs de infirmier;
-6 luni vechime în muncă. Concursul/
examenul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 06.11.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 12.11.2018,
ora 10.00. 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
Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe
Preda” Sibiu, situat în Sibiu, strada Dr.
D. Bagdasar, nr. 12, judeţul Sibiu.
Anunţul, bibliografia și calendarul de
concurs/examen se afișează la sediul
Spitalului de Psihiatrie „Dr.Gheorghe
Preda” Sibiu și se publică pe site-ul
spitalului: www.medicina-psihiatrie.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
numărul de telefon: 0269.214.335, interior: 164, Biroul Resurse Umane,
persoană de contact: ec.Maria Oancea.
l Anunț de participare pentru anga-
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jarea expert contabil. Societatile profesionale de insolvență Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul procesual
ales în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregistrată în
Registrul Formelor de Organizare II
sub nr. 0649, având CUI RO31215824,
prin reprezentant ec. Popescu Emil si
Yna Consulting SPRL, cu sediul procesual ales în Dr.Tr. Severin, str. Mărășești, nr. 18, jud. Mehedinţi, CUI
RO21146590, nr. înregistrare RFO II 0213, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax
0252/328293, prin reprezentant ec.
Motoi Gogu în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei SC C&C MH
Confort SRL - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, CIF: 17044001,
J25/460/2005, numit prin sentința nr.
487 din data de 09.09.2013 pronunţată
de către Tribunalul Mehedinți, Secţia a
II - Civilă, de Contencios Administrativ
și Fiscal, în dosarul nr. 9465/101/2012 în
temeiul dispozițiilor art. 23 din Legea
85/2006 angajeaza expert contabil care
sa efectueze o expertiza contabila cu
privire la investitilor evidentiate in
contul 231 “Imobilizari corporale in
curs de executie” in valoare totala de
61.806.081,45 lei din patrimoniul debitoarei SC C&C Mh Confort SRL,
inregistrate anterior deschiderii procedurii de insolventa.Obiectivele cu
privire la expertiza contabila stabilite
de lichidatorul judiciar pot fi studiate la
biroul acestuia din loc. Dr.Tr. Severin,
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti.
Lichidatorul judiciar precizează faptul
că ofertele cu privire la intocmirea
expertizei contabile trebuie să cuprindă:
-onorariul solicitat pentru efectuarea
procedurilor de evaluare (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite și
contribuții); -perioada de timp de efectuare a procedurile de evaluare din
momentul desemnarii. Ofertele pot fi
transmise pe fax 0252354399 sau email
office@consultant-insolventa.ro sau
expertyna@yahoo.com sau direct la
sediul ales din localitatea Dr.Tr. Severin,
str. Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți
până la data de 23.10.2018 orele 14:00.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL Asociat coordonator ec.
Emil Popescu Yna Consulting SPRL
Asociat coorodnator ec. Motoi Gogu.
l Anunț de participare pentru angajarea expert evaluator. Societatile
profesionale de insolvență Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul procesual
ales în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregistrată în
Registrul Formelor de Organizare II
sub nr. 0649, având CUI RO31215824,
prin reprezentant ec. Popescu Emil si
Yna Consulting SPRL, cu sediul procesual ales în Dr.Tr.Severin, str.Mărășești,
n r. 1 8 , j u d . M e h e d i n ţ i , C U I
RO21146590, nr. înregistrare RFO II 0213, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax
0252/328293, prin reprezentant ec.
Motoi Gogu în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei SC C&C MH
Confort SRL – în faliment, in
bankruptcy, en faillite, CIF: 17044001,
J25/460/2005, numit prin sentința nr.
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487 din data de 09.09.2013 pronunţată
de către Tribunalul Mehedinți, Secţia a
II – Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.
9465/101/2012 în temeiul dispozițiilor
art. 23 din Legea 85/2006 angajeaza
expert evaluator membru ANEVAR
care sa efectueze procedurile de
evaluare pentru bunuri imobile evidentiate in contul 231 “Imobilizari corporale in curs de executie” in valoare
totala de 61.806.081,45 lei din patrimoniul debitoarei SC C&C Mh Confort
SRL, inregistrate anterior deschiderii
procedurii de insolventa. Obiectivele cu
privire la expertiza evaluatorie stabilite
de lichidatorul judiciar pot fi studiate la
biroul acestuia din loc. Dr.Tr. Severin,
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti.
Lichidatorul judiciar precizează faptul
că ofertele cu privire la efectuarea
procedurilor de evaluare trebuie să
cuprindă: -onorariul solicitat pentru
efectuarea procedurilor de evaluare
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe,
impozite și contribuții); -perioada de
timp de efectuare a procedurile de
evaluare din momentul desemnarii.
Ofertele pot fi transmise pe fax
0252354399 sau email office@consultant-insolventa.ro sau expertyna@
yahoo.com sau direct la sediul ales din
localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți până la
data de 23.10.2018 orele 14:00. Lichidator judiciar, Consultant Insolvență
SPRL Asociat coordonator ec. Emil
Popescu Yna Consulting SPRL Asociat
coorodnator ec. Motoi Gogu.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu
sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale: -1 (un) post asistent medical principal, secţie ATI, nivel
studii PL -perioadă determinată; -1
(un) post infirmieră, secţie ATI -perioadă determinată. Acte necesare în
vederea participării la concurs: -cererea
de înscriere la concurs; -copia actului
de identitate; -copia certificatului de
naștere, de căsătorie; -copie acte studii
și alte acte care atestă efectuarea unor
specializări (cursuri); -copia carnetului
de muncă sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă și,
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 și domiciliul
în România; -cunoaște limba română,
scris și 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
eliberată de medicul de familie sau de
unităţi sanitare abilitate; -îndeplinește
condiţiile de studii și, după caz, de
vechime sau de condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnat definitiv
pentru săvârșirea unei infracţiuni
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contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care 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:
1.asistenţi medicali: -diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG 797/1997; -adeverinţă grad principal; -concurs pentru
ocuparea postului; 2.infirmiere:
-diplomă absolvire şcoală generală;
-certificat absolvire curs infirmiere;
-concurs pentru ocuparea postului; -6
luni vechime în specialitate. Concursul
se va desfăşura la sediul unităţii
conform calendarului următor: -30
octombrie 2018, ora 11.00- proba scrisă;
-01 noiembrie 2018, ora 11.00- interviul. Data-limită pentru depunerea
dosarelor la concurs: 15 octombrie
2018, ora 15.00. Relaţii suplimentare:
compartiment RUNOS, tel.
021.222.35.59.
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 economist IA, serviciul aprovizionare/achiziţii -nivel studii superioare -perioadă
nedeterminată, vechime în specialitate
-6 ani 6 luni, vechime în domeniul
achiziţiilor publice -3 ani 6 luni. 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
eliberată 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 infracţiuni
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 licenţă; -concurs pentru
ocuparea postului. Concursul se va
desfăşura la sediul unităţii conform
calendarului următor: -06 noiembrie
2018, ora 09.00- proba scrisă; -08
noiembrie 2018, ora 09.00- interviul.
Data-limită pentru depunerea dosarelor la concurs: 26 octombrie 2018, ora

15.00. Relaţii suplimentare: compartiment RUNOS, tel. 021.222.35.59.
l Primăria Comunei Șendreni, cu
sediul în sat Șendreni, nr.100, comuna
Șendreni, județul Galați, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a următoarelor funcţii
contractuale de execuţie (posturi)
vacante din cadrul următoarelor
compartimente: -Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU)- şef
serviciu- 1 post; -Administrativmuncitor necalificat- 1 post. Concursul
constă în 3 etape: selecţia dosarelor,
proba scrisă şi interviul. Concursul se
va desfăşura în perioada 06.11.201808.11.2018 la sediul Primăriei Comunei
Șendreni, din sat Șendreni, nr.100,
comuna Șendreni, județul Galați,
potrivit procedurii stabilite în Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
după cum urmează: -dosarele de
concurs se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului privind organizarea concursului
în Monitorul Oficial al României,
Partea a-III-a, data-limită de depunere
este 29.10.2018, ora 15.00; -selecția
dosarelor se face în maximum 2 zile
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv
în perioada 30.10.2018-31.10.2018;
-proba scrisă va avea loc în data de
06.11.2018, ora 10.00; -interviul se va
desfăşura în data de 08.11.2018, ora
10.00. Condiţiile generale de ocupare a
funcțiilor contractuale vacante sunt
cele prevăzute de art.3 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice de
ocupare a postului de şef serviciu
SVSU: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -permis de
conducere valabil categoria B;
-vechimea necesară ocupării funcției:
minimum 5 ani în domeniul situaţiilor
de urgenţă; -cursuri de specialitate în
domeniul situaţiilor de urgenţă
(pompieri şi protecţie civilă); -cunoştinţe operare calculator: nivel mediu.
Condiţii specifice de ocupare a postului
muncitor necalificat: -studii generale;
-vechime în muncă: minimum 3 ani.
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente conform art.6 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare: a) cerere de
înscriere la concurs care se pune la
dispoziţie candidaţilor prin secretarul
comisiei de concurs; b)copia actului de
identitate sau orice act care să ateste
identitatea, potrivit legii, după caz; c)
copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice
ale postului; d) carnetul de muncă sau,
după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă şi, după caz,
vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei contractuale,
în copie; e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pe care candidează; f)adeverinţa medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate; g)
curriculum vitae. Copiile de pe acte se
prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs. În cazul depunerii
declaraţiei pe proprie răspundere că nu
are antecedente penale, candidatul
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declarat admis la selecţia dosarelor are
obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului,
respectiv data de 06.11.2018. Dosarele
se depun la secretarul comisiei:
doamna Sandu Mioara, la sediul
Primăriei Comunei Șendreni, până la
data de 29.10.2018, ora 15.00. Relaţii
suplimentare la nr.de telefon:
0236.826.375.
l Primăria Comunei Dorobanțu,
județul Tulcea, str.Primăverii, nr.45,
CUI: 4793901, tel./fax:
0240.576.306/426, e-mail: consiliul_
dorobantu@yahoo.com, organizează
concurs pentru ocuparea funcțiilor
publice vacante din Aparatul de specialitate al primarului Comunei Dorobanţu, judeţul Tulcea, după cum
urmează: -Inspector, clasa I, debutant,
Compartiment „Autoritate Tutelară şi
Asistență Socială”. Condițiile specifice
de participare la concurs: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă, specializarea:
Asistență Socială sau Administrație
Publică; -vechime în specialitatea
studiilor: fără vechime. -Referent, clasa
III, debutant, Compartiment
„Construcții, Urbanism şi Agricultură”. Condițiile specifice de participare la concurs: -studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -pregătire în
domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului dovedite prin certificate,
diplome sau atestate; -vechime în specialitatea studiilor: fără vechime. Data-limită pentru depunerea dosarului de
înscriere: cu 20 de zile calendaristice de
la data publicării în Monitorul Oficial.
Data şi ora organizării probei scrise:
14.11.2018, ora 10.00. Data şi ora organizării interviului: 16.11.2018, ora
10.00. Locul desfăşurării concursului:
sediul Primăriei Comunei Dorobanțu,
județul Tulcea, str.Primăverii, nr.45.
Coordonate de contact: Primăria
Comunei Dorobanţu, judeţul Tulcea,
str.Primăverii, nr.45, tel./fax:
0240.576.306/426, e-mail: consiliul_
dorobantu@yahoo.com. Informații
suplimentare despre bibliografia, atribuțiile, condițiile generale şi dosarul de
înscriere le puteți obține la sediul
primăriei sau de pe site: www.primariadorobantu.paginadestart.com.
Persoană de contact: Ilie Gabriela
Nina- consilier, clasa I, grad profesional asistent, compartiment „Achiziţii
publice, resurse umane şi relaţii cu
publicul”.

CITAȚII
l Se citează pârâtul Dosa Nicolae cu
ultimul domiciliu necunoscut, la Judecătoria Petroşani , sala 27, ora 8:30, în
dosarul civil 4613/278/2017 la data de
01.11.2018 în proces cu reclamanta
Kincses Agnes având ca obiect: succesiune.
l Numitul Romanczoni Ianos, identic
cu Romantean Ioan, cu Romantean
Ioan, cu Ramanczai Ioan si cu
Romonti Ioan cu ultimul domiciliu
cunoscut in com.Tureni este citat la
Judecatoria Turda la data de
13.12.2018 in dosar nr.2313/328/2018.
l Badea Mihai-Marinel, cu ultimul
domiciliu în Iaşi, str.Fântânilor, nr.61,
bl.B3, et.6, ap.60, jud.Iaşi, este chemat
la Judecătoria Iaşi, Secția civilă, la data
de 05.11.2018, Sala 6, completul C23,

ora 8.30, în dosar nr. 28542/245/2016, în
calitate de chemat în garanție/pârât
pentru evicțiune, în proces cu Ciolpan
Ștefan, Ciolpan Ghenuța, Hanganu
Valentin şi Hanganu Tomița, în calitate
de reclamanți, şi Carciuc DragoşGabriel şi Carciuc Roxana-Maria,
pârâți, litigiu ce are ca obiect revendicare imobiliară, rectificare carte
funciară.
l Bâlc Sebastian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Cluj-Napoca, este citat la
Judecătoria Cluj-Napoca, camera 76,
în ziua de 27.11.2018, ora 8:30, in calitate de pârât, în proces cu Ileana
Crişan, în calitate de reclamant şi Bâlc
Ana- decedată, Bâlc Ioan, Sopon
Alina, Marian Irina, Bâlc Viorel,
Comisia județeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, Comisia locală Gilău de
aplicare a legilor fondului funciar, în
calitate de pârâți, în dosar nr.
18627/211/2012, actiune in constatare
(fond funciar).
l Bâlc Geanina este citată la Judecătoria Cluj-Napoca, camera 76, în ziua
de 27.11.2018, ora 8:30, in calitate de
pârât, în proces cu Ileana Crişan, în
calitate de reclamant şi Bâlc Ana- decedată, Bâlc Ioan, Sopon Alina, Marian
Irina, Bâlc Viorel, Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, Comisia
locală Gilău de aplicare a legilor
fondului funciar, în calitate de pârâți,
în dosar nr. 18627/211/2012, actiune in
constatare (fond funciar).

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar
conform sentintei nr. 650/27.09.2018
Tr i b u n a l P r a h o v a , d o s a r
4124/105/2018, anunţă deschiderea
procedurii generale debitoarei Neny’m
Impex SRL, cu sediul social în Ploiesti,
Str. Popa Farcas, nr. 63, Cam. 1, jud.
Prahova, J29/769/2010, CUI
27050396. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 23.11.2018. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este
11.12.2018. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor
este 07.01.2019. Prima adunare a creditorilor la data de 17.12.2018 ora 14.00.
l Mares Alexandru din Valenii de
Munte, str. George Enescu nr.4,
Prahova, in calitate de titular al
planului „PUZ MODIFICATOR,
Nuci, sat Merii Petchii, Ilfov, T2; T22/1,
P155, 156, 157, 160, 165/1-165/43- hale
depozitare, productie, servicii, birouri”,
anunta publicul interesat asupra
parcurgerii etapei de incadrare si luarii
deciziei de adoptare a planului propus,
fara aviz de mediu, in cadrul sedintei
Comitetului Special Constituit din data
de 26.09.2018. Comentarii privind
decizia etapei de incadrare se primesc
in scris la sediul A.R.P.M.B., in termen
de 10 zile de la data publicarii anuntului.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială Măceşu de Jos, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.11 şi 15 începând cu
data de 22.10.2018, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei Măceşu de

Jos, conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Unitatea administrativ-teritorială
Comuna Măceşu de Sus, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.17 începând cu data
de 22.10.2018, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Comunei Măceşu de Sus,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară.
l Mazarine Energy Romania anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: ”Lucrari de
amenajare drum acces si careu foraj
sondele 1101 si 1102 Ileana”, propus a
fi amplasat în extravilanul localitatii
Ileana, judetul Calarasi (Tarla: 135,
Parcela Arabil 4, Nr. 1155). Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul A.P.M Calarasi:
Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi şi la
sediul titularului: Soseaua Bucuresti Ploiesti, nr. 42 - 44, Baneasa Bussines
& Technology Park, cladirea b, aripa
b1, etajul 1, camera 1 , Sector 1, Bucuresti, Romania, în zilele de luni - vineri,
între orele 8 - 16. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Calarasi.
l Mazarine Energy Romania anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: ”Lucrari de
amenajare drum acces si careu foraj
sonda 1105 Ileana”, propus a fi
amplasat în extravilanul localitatii
Ileana, judetul Calarasi (Tarla: 134/8,
Parcela Arabil 5). Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul A.P.M Calarasi: Soseaua Chiciu,
nr. 2, jud. Calarasi şi la sediul titularului: Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr.
42 - 44, Baneasa Bussines & Technology Park, cladirea b, aripa b1, etajul 1,
camera 1 , Sector 1, Bucuresti,
Romania, în zilele de luni - vineri, între
orele 8 – 16. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Calarasi.
l Mazarine Energy Romania anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: ”Lucrari de
amenajare drum acces si careu foraj
sondele 1106 Ileana”, propus a fi
amplasat în extravilanul localitatii
Ileana, judetul Calarasi (Tarla: 134/8,
Parcela Arabil 3). Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul A.P.M Calarasi: Soseaua Chiciu,
nr. 2, jud. Calarasi şi la sediul titularului: Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr.
42 - 44, Baneasa Bussines & Technology Park, cladirea b, aripa b1, etajul 1,
camera 1 , Sector 1, Bucuresti,
Romania, în zilele de luni - vineri, între
orele 8 - 16. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Calarasi.
l Aceasta informare este efectuata de
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22,
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de
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Apa Buzau -Ialomita, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si conducta de
amestec sonda 699 Oprisenesti” propus
a fi amplasat in localitatea Ianca, extravilan, Judetul Braila. Aceasta investitie
este noua. Ca rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc
sa obtina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa solicitantului sau la
EXPERT SERV SRL, cu sediul in str.
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti,
jud. Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.
l Judecătoria Iași, comunicare Hotărâre Civilă nr. 7173/2018 din 14 iunie
2018, dosar nr. 8967/245/2017: Admite
cererea formulată de reclamantul
Alexa Gabriel-Cătălin, CNP
1750922221213, cu domiciliul în Iași,
str. Sucidava, nr.6, bl.R5, sc.A, et.1,
ap.6, jud.Iași în contradictoriu cu
pârâta Alexa Corina-Mihaela, CNP
2860722226756, domiciliată în Iași,
Sucidava nr.6, bl.R5, sc.A, et.1, ap.6,
jud.Iași, citată prin publicitate, prin
curator special, avocat Opria Ionuț.
Desface prin divorț căsătoria încheiată
la data de 08.11.2012, înregistrată în
Registrul de Stare Civilă al Direcției
Locale de Evidență a Persoanelor Iași
– Serviciul Stare Civilă, sub nr.2162
din data de 08.11.2012, din culpa
pârâtei. Dispune efectuarea mențiunilor corespunzătoare pe actul de
căsătorie înregistrat în Registrul de
Stare Civilă al Direcției Locale de
Evidență a Persoanelor Iași – Serviciul
Stare Civilă, sub nr.2162 din data de
08.11.2012. Dispune ca pârâta să
revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „Sobec ”. Dispune ca
autoritatea părintească asupra minorei
Alexa Roxana-Ioana, născută la data
de 03.01.2013, să fie exercitată de tatăl
reclamant și stabilește locuința minorei
la tatăl reclamant. Obligă pârâta să
plătească reclamantului, în favoarea
minorei, pensie de întreținere lunară în
cuantum de ¼ din venitul minim net
pe economia națională, începând cu
data de 31.03.2017 (data introducerii
cererii) și până la majorat. Ia act de
faptul că nu s-a solicitat acordarea
cheltuielilor de judecată. Cu drept de
apel în termen de 30 de zile de la
comunicare. Cererea de apel se va
depune la Judecătoria Iași. Executorie
provizoriu de drept cu privire la stabilirea modului de exercitare a autorității părintești, stabilirea locuinței
minorei și sumele datorate cu titlu de
obligație de întreținere pentru minoră,
conform art.448 C.proc.civ. Pronunțată azi, 14.06.2018, prin punerea
soluției la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei instanței.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al KMG Tur Plast SRL
desemnat prin hotararea din data de
10.10.2018, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 39244/3/2017, notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta
de Legea nr. 85/2014 împotriva KMG
Tur Plast SRL, cu sediul social in

București Sectorul 4, Bulevardul
Constantin Brâncoveanu, Nr. 9, Bloc
B14, Scara 2, Etaj 1, Ap. 33, CUI
28583826, nr. de ordine in registrul
comertului J40/6850/2011. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva KMG Tur
Plast SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului București - secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr.
39244/3/2017, in urmatoarele conditii:
a) termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului 23.11.2018; b)
termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
13.12.2018; c) termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
08.01.2019; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor
18.12.2018, ora 14.00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de
22.10.2018, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.
l Arhiepiscopia Craiovei titular al
planurilor: 1. “Amenajament Silvic
UP I Arhieoiscioia Craiovei, localizat
pe raza localităţilor Mischii, Drăgotești, Maglavit, Calafat, Drănic,
Apele Vii, judeţul Dolj și localitățile
Tismana, Crasna, Turceni, județul
Gorj”, 2. “Amenajament Silvic UP III
Maglavit, localizat pe raza localităţii
Maglavit, judeţul Dolj, 3. “Amenajament Silvic UP IV Perișor, localizat pe
raza localităţilor Perișor și Goiești,
judeţul Dolj”, vă invită să participați
la dezbaterea publică ce va avea loc în
data de 03.12.2018, ora 1300 la sediul
APM Dolj, Mun. Craiova, Str. Petru
Rareș, Nr. 1, Județul Dolj. Documentațiile pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Mun. Craiova, Str. Petru Rareș,
Nr. 1, Județul Dolj, pe site-ul APM
Dolj http://apmdj.anpm.ro. și la sediul
Ocolului Silvic Gorj, Sat Cornești,
Comuna Bălești, Nr 284A, Judetul
Gorj. Autoritățile participante din
județele Dolj și Gorj: (autoritatea
competentă pentru protecția mediului,
cele din domeniul sănătății, precum și
cele implicate în procedură) - Instituția Prefectului Județului, Consiliul
Județean, Direcția de Sănătate
Publică, Direcția Silvică, Administrația Bazinașă Apă Jiu, Sistemul de
Gospodărire a Apelor, Comisariatul
Județean al Gărzii de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția
pentru Agricultură și Dezvoltare
Rurală, Inspectoratul pentru Situații
de Urgență „Oltenia”, Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice, Oficiul Fitosanitar, Agenția pentru Protecția
Mediului Dolj (și în calitate de custode
al ariei natural protejate ROSCI0202
Silvostepa Olteniei), SC Butterfly
Effect SRL custode al ariilor naturale
protejate ROSPA0074 Maglavit și
ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est,
WWF Programul Dunăre Carpați
România și Societatea Ornitologică
Română custode al ariei naturale
protejate ROSCI0299 Dunărea la
Gârla Mare–Maglavit, Consiliul Județean Dolj custode al ariilor naturale
protejate ROSCI0045 Coridorul
Jiului, ROSPA0023 Conf luența
Jiu-Dunăre, Asociația Camera de
Comerț și Industrie România Japonia
custode al ariei natural protejate
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest,
Direcția Silvică Dolj custode al ariei
natural protejate ROSCI0039 Ciuperceni-Desa.

l În conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare, titularul
Comuna Turnu Ruieni, cu sediul în
localitatea Turnu Ruieni, strada Principală, nr.45, judeţul Caraș-Severin,
telefon: 0255.510.221, e-mail: primariaturnuruieni@gmail.com, intenţionez să
solicit de la Administraţia Bazinală de
Apă Banat Avizul de Gospodărire a
Apelor pentru proiectul: „Sistem de
alimentare cu apă în localitatea
Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni,
judeţul Caraș-Severin”. Această investiţie este nouă, urmând a fi realizată de
către Comuna Turnu Ruieni din
fonduri PNDL 2. Persoanele care
doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de
Gospodărire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii și recomandări
se pot adresa solicitantului sau la
adresa: B-dul Mihai Viteazul, nr.32,
Timișoara, judeţul Timiș, telefon:
0256.491.848, fax: 0256.491.798,
e-mail: dispecer@dab.rowater.ro, după
data de 18.10.2018.
l În conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare, titularul
Comuna Turnu Ruieni, cu sediul în
localitatea Turnu Ruieni, strada Principală, nr.45, judeţul Caraș-Severin,
telefon: 0255.510.221, e-mail: primariaturnuruieni@gmail.com, intenţionez să
solicit de la Administraţia Bazinală de
Apă Banat Avizul de Gospodărire a
Apelor pentru proiectul: „Realizare
sistem de canalizare în Muntele Mic,
comuna Turnu Ruieni, judeţul
Caraș-Severin”. Această investiţie este
nouă, urmând a fi realizată de către
Comuna Turnu Ruieni din fonduri
PNDL 2. Persoanele care doresc să
obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea Avizului de
Gospodărire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii și recomandări
se pot adresa solicitantului sau la
adresa: B-dul Mihai Viteazul, nr.32,
Timișoara, judeţul Timiș, telefon:
0256.491.848, fax: 0256.491.798,
e-mail: dispecer@dab.rowater.ro, după
data de 18.10.2018.
l SC Premier Restaurants Romania
SRL adresa Sos.Nicolae Titulescu,
nr.4-8, sector.1, Bucuresti, solicita la
A.N.P.M. Bucuresti, obtinerea autorizatiei de mediu conform Ordinului
MMDD nr.1798/2007 cu modificarile si
completarile ulterioare si a OUG
nr.195/2005 privind protectia mediului,
aprobata prin Legea nr.265/2006,
art.12, pentru activitatea de Restaurante, cod CAEN 6510 ce se desfasoara
in Strada Turnu Magurele nr 98-108.
Eventualele propuneri si sugestii/observatii ale publicului, privind activitatea
mentionata, se vor prezenta in scris,
sub semnatura si cu datele de Identificare, de luni pana joi, intre orele 8.0016.30, si vineri intre orele 8.00-14.00, la
sediul Agenti pentru Protectia
Mediului Bucuresti, din Aleea Lacul
Morii nr.1 sector 6, Bucuresti, telefon
021.403.66.57, unde se poate consulta si
documentatia tehnica depusa.

SOMAȚII
l Somatie emisa in termeiul rezolutiei
din data de 11 septembrie 2018. Prin
cererea inregistrata pe rolul Judecato-

riei Gurahont, sub nr. 863/238/2018,
posesorul Pantos Nicusor-Iulian a
invocat dobandirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 1/1 din imobilul
situat in Gura Vaii, in suprafata de
1620 mp, inscris in CF 271 Gura Vaii,
nr. top. 28. Toti cei interesati sunt
somati sa formuleze opoitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la
judecarea cererii in termen de 30 de zile
de la emiterea celei din urma publicatii.
l In dosarul civil cu nr. 778/210/2018
al Judecatoriei Chisineu Cris, reclamantii Ursoi Valentin si Ursoi Adriana
Emanuela in contradictoriu cu
Comuna Zarand prin prima, avand ca
obiect uzucapiune, solicitra ca prin
hotararea ce se va pronunta sa se stabileasca ca au dobandit dreptul de
proprietate cu titlu de uzucapiune
asupra intregului imobil, teren intravilan gol, fara constructii, in suprafata
de 2880 mp, situat pe raza localitatii
Cintei, nr. 374, Comuna Zarand, jud.
Arad, intabulat in CF 301653 cu nr. top
612 Zarand, provenit din CF vechi nr.
312 Cintei precum si dispunerea catre
BCPI Chisineu Cris la efectuarea cuvenitelor mentiuni in cartea funciara a
imobilului dupa ramanerea definitiva a
hotararii. Toti cei interesati in cauza
pot formula opozitii la prezenta
somatie, in termen de 30 de ile de la
publicarea si respectiv afisarea somatiei, in dosar cu numarul de mai sus al
Judecatoriei Chisineu Cris. Emis in
baza incheierii de sedinta din data de
26.09.2018, conform art. 130 din
Decretul lege nr. 115/1938. Termen de
afisare pe o durata de 30 de zile.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. ”COMNORD” S.A.,
persoană juridică română, având Cod
de Înregistrare Fiscală 1590368, atribut
fiscal RO și număr de Ordine la Registrul Comerţului J40/493/1991, cu
sediul în București, Calea Griviţei
nr.136, sector 1, în temeiul prevederilor
Actului constitutiv al societăţii și prevederilor Legii nr.31/1990 republicată
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru
data de 13.11.2018, ora 12.00. Şedinţa
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor vor avea loc la sediul
societăţii din București, Calea Griviţei
nr.136, sector 1. La Adunarea Generală
Extraordinară sunt invitaţi să participe
toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului Acţionarilor și Registrului de
Acţiuni la data de 05.11.2018. Pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare sunt înscrise următoarele puncte: 1. Vânzarea terenului
intravilan având categoria de folosință
”curți- construcții” situat în localitatea
Mânăstirea, Şos. București- Târgoviște
nr.232A, județul Dâmbovița, identificat cu număr cadastral nou 84035, cu
o suprafață totală de 1.931mp, situate
în comuna Crevedia, sat Mânăstirea,
șos. București- Târgoviște, nr.232A,
județul Dâmbovița, pentru un pret de
minimum 100 Euro/mp. 2. Instituirea
asupra terenului vândut, în suprafață
de 1.931mp cu nr. cadastral 84035, ca
fond aservit, a unei servituţi de trecere
auto și cu piciorul convenţională,
aparentă, pozitivă, continuă și gratuită
în favoarea fondurilor dominante
aflate în proprietatea COMNORD SA,
astfel identificate: -teren având numar
cadastral 83677, imobilului proprietatea Comnord, teren în suprafață de
55.209mp și -teren, identificat cu
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număr cadastral 84034, cu o suprafață
totală de 1.825mp, Ambele situate în
comuna Crevedia, sat Mânăstirea, șos.
București- Târgoviște, nr.232A, județul
Dâmbovița. 3. Instituirea asupra terenului în suprafață de 1.825mp cu nr.
cadastral 84034, fond aservit, proprietatea Comnord SA, a unei servituţi de
trecere auto și cu piciorul convenţională, aparentă, pozitivă și continuă în
favoarea terenului în suprafață de
1.931mp cu nr. cadastral 84035, fond
dominant, ce va deveni proprietatea
cumpărătorului din contractul de
vânzare menţionat la pct. 1 din
prezenta convocare. 4. Împuternicirea
Consiliului de Administraţie al SC
Comnord SA să negocieze preţul final
și condiţiile în care se va încheia
Contractul de vânzare cu servituţile
menţionate la pct. 2 și 3 din prezenta
convocare. 5. Încheierea, de către
reprezentantul Consiliului de Administraţie al SC Comnord SA, cu cumpărătorul terenului conform punct 1, a unui
acord autentic, semnat în faţa notarului public, prin care vor fi reglementate acordarea servituţilor reciproce
conform punctelor 2 și 3 de mai sus. 6.
Împuternicirea cu drept de semnătură
individuală, să ducă la îndeplinire
prevederile de la punctele 1, 2 si 3 de
mai sus, și, în acest scop: (i) să reprezinte cu puteri depline Societatea față
de biroul notarial sau orice alte
persoane sau entitaţi, inclusiv pentru a
semna Contractul de vânzare, și (ii) să
semneze toate documentele necesare
sau pe care le va considera necesare în
legătură cu ducerea la îndeplinire a
acestei hotărâri și a mandatului
acordat de Consiliului de Administraţie prin aceasta, decizia și semnătura
următoarei persoane fiind opozabilă
societăţii: -Tivichi Sterie, cetăţean
român, președinte al consiliului de
administraţie și director general al
societăţii. - Ori Lemnaru DanAlexandru, cetățean român, administrator. Reprezentantul societăţii mai
sus desemnat este împuternicit cu
drept de semnatură individuală, să
ducă la îndeplinire prevederile acestei
hotărâri, decizia și semnătura sa fiind
opozabile societăţii și, în acest scop
acesta va reprezenta cu puteri depline
Societatea față de biroul notarial ori în
faţa avocatului pentru operaţiunile
menţionate la art 1, 2, 3 și 5 de mai sus.
7. Aprobarea datei de 29.11.2018, ca
data de înregistrare, conform art.86 din
Legea nr. 24/2017 și ex-date:
28.11.2018. În situaţia în care
Adunarea Generală nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua
Adunare Generală Extraordinară este
convocată pentru ziua de 14.11.2018, la
ora 12.00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi. După publicarea convocării– 12.10.2018, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social are/au
dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunărilor generale, în
termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală; și b) de a prezenta proiecte de
hotărâre, în termen de 15 zile de la data
publicării convocării, pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai
în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice:
e-mail: contact@comnord.ro, fax:
021.206.68.02). Se precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de anumite
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ANUNȚURI

împrejurări să participe la Adunările
Generale vor putea mandata, în
conformitate cu art.125 din Legea
31/1990 republicată şi Regulamentul
ASF nr.5/2018, printr-o procură
specială/ generală o terţă persoană care
să participe şi să voteze în numele lor şi
pentru ei, în Adunările Generale, în
condiţiile legii. Procura specială/ generală poate fi ridicată de la sediul societăţii sau de pe web site-ul www.
comnord.ro, începând cu data convocării. Procurile specială şi generală vor
fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de
12.11.2018, orele 09.00. Procurile
speciale şi procurile generale vor putea
fi transmise spre înregistrare şi pe fax
sau email în format pdf., reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la
data adunării generale să aibă asupra
sa procura în original. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență
înainte de adunarea generală utilizând
formularul de vot prin corespondență
existent şi pe site-ul societăţii. Formularele de vot prin corespondență completate şi semnate se vor expedia la sediul
societății, cu confirmare de primire,
astfel încât să fie înregistrate ca fiind
primite până cel târziu cu 48 ore înainte
de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului
şi majorității în adunarea generală.
Informațiile cu privire la convocarea
adunării generale şi la documentele
care urmează să fie prezentate adunării
generale, proiectul de hotărâre, formularul de procură specială, care urmează
să fie utilizat pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care
urmează să fie utilizate pentru votul
prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății
(www.comnord.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele
9.00–17.30. Acţionarii au dreptul să
formuleze întrebări privind punctele de
pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale în condiţiile Regulamentului ASF
nr.5/2018, după ce acţionarii vor fi
identificaţi sau dacă buna desfăşurare
şi pregatire a adunărilor generale
precum şi protejarea confidentialităţii şi
a intereselor comerciale a societăţii,
permite acest lucru. Documentele
privind problemele incluse în ordinea
de zi a Adunărilor Generale pot fi
consultate la sediul societăţii sau pe
pagina de internet www.comnord.ro,
începând cu data convocării. Documentele aferente şedinţelor, inclusiv
propunerile de hotărâre şi procurile
speciale/ generale, pot fi obţinute de la
dna. Stefan Alina– tel. 021/2066800.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMNORD S.A. Sterie
Tivichi.
l Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. ”COMNORD” S.A.,

persoană juridică română, având Cod
Unic de Înregistrare 1590368, atribut
fiscal RO şi număr de Ordine la Registrul Comerţului J40/493/1991, cu sediul
în Bucuresti, Calea Griviţei nr.136,
sector 1, în temeiul prevederilor Actului
constitutiv al societăţii şi prevederilor
Legii nr. 31/1990 republicată, Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor societăţii pentru data de
15.11.2018, ora 12.00. Şedinţa Adunării
Generale Extraordinară a Acţionarilor
va avea loc la sediul societăţii din
Bucureşti, Calea Griviţei nr.136, sector
1. La Adunarea Generală Extraodinară
sunt invitaţi să participe toţi acţionarii
aflaţi în evidenţa Registrului Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni la data de
07.11.2018. Pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare, sunt înscrise
următoarele probleme: 1. Ratificarea
Deciziei Consiliului de Administraţie al
SC Comnord SA din data de
01.10.2018, care are următorul
conţinut: „Art.1. Aprobarea prelungirii
contractului de credit MIH2-20121043182 din data de 14.12.2012
încheiat cu UniCredit Bank S.A. pana
la data de 26.02.2022 (scadenta şi perioada de utilizare), în cadrul căruia
Societatea are calitate de împrumutat
solidar alături de ceilalți împrumutaţi:
PROCEMA– Institut de Cercetare,
Proiectare şi Producţie Experimentală
în Domeniul Construcțiilor şi al Materialelor de Construcții S.A.
(J40/493/1991, CUI 1590368), şi
GIRUETA S.A. (J23/1589/2004, CUI
477558). Art.2. Aprobarea cooptării
PROCEMA RWP S.A (J40/7865/2018,
CUI 39442253), ca împrumutat solidar
în cadrul Contractului de credit MIH22012-1043182 din data de 14.12.2012,
cu menținerea garanțiilor constituite
deja de Societate pentru garantarea, în
solidar cu ceilalţi împrumutaţi, a întreg
creditului umbrela acordat de
UniCredit Bank S.A. societăţii şi societăţilor mai sus menţionate contractat
conform contractului de credit MIH22012-1043182 din data de 14.12.2012,
contractate până la rambursarea acestora, indiferent de prelungirile şi alte
modificări ulterioare. Art.3. Împuternicirea cu drept de semnatură individuală, să ducă la îndeplinire
prevederile acestei hotărâri şi, în acest
scop: (i) să reprezinte cu puteri depline
Societatea față de UniCredit Bank S.A.
sau orice alte persoane sau entităţi, (ii)
să negocieze şi agreeze, cu puteri
depline şi după cum va considera că
este în interesul Societății, termenii şi
condițiile de prelungire a contractelor
de credit mai sus menţionate şi a
oricăror garanții, inclusiv toate modificările ce vor fi aduse contractelor de
credit şi/sau contractelor de garanție/
garanțiilor cu ocazia prelungirii
(inclusiv cu privire la modificări aduse
Condițiilor Generale de Creditare,
modificări de dobânda, comisioane,
obligații contractuale, cazuri de culpă,
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denunțare unilaterală, tipul creditului,
scopul creditului, condițiile de utilizare,
alte clauze), toate modificările documentației de finanțare şi garantare a
creditelor mai sus menționate acceptate prin semnarea amendamentelor la
documentația de creditare/ garantare
fiind însuşite şi obligatorii pentru Societate şi (iii) să semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera
necesare în legatură cu ducerea la
îndeplinire a acestei hotărâri şi a
mandatului acordat de Consiliului de
Administratie prin aceasta, inclusiv
actele aditionale ale contractelor de
credit, contracte de garanție şi/sau acte
adiționale la contracte de garanție/
garanții existente şi orice alte documente de finanțare, deciziile şi semnăturile următoarelor persoane fiind
opozabile societăţii: •Dl. Țivichi Sterie,
cetățean român, posesor al CI seria RT
nr. 418506 eliberată de SPCEP S1
biroul 2 la data de 07.07.2006, în calitate de Preşedinte al Consiliului de
Administraţie. Art. 4. Mandatul de mai
sus este acordat inclusiv pentru orice
modificari ulterioare ale contractelor
bancare anterior menţionate, incluzaând şi nelimitându-se la scopul, tipul,
utilizarea, prelungirea creditului şi
obiectul garanţiilor.” 2. Aprobarea
datei de 30.11.2018, ca data de înregistrare, conform art.86 din Legea
nr.24/2017 şi ex- date: 29.11.2018. În
situaţia în care Adunarea Generală nu
va putea delibera şi vota în mod valabil
o a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru ziua de
16.11.2018, la ora 12.00, în acelaşi loc şi
cu aceeaşi ordine de zi. După publicarea convocării (15.10.2018), acţionarii reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunărilor
generale, în termen de cel mult 15 zile
de la data publicării convocării, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a prezenta
proiecte de hotărâre, în termen de 15
zile de la data publicării convocării,
pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale. Aceste drepturi pot
fi exercitate numai în scris (transmise
prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Se precizează că
acţionarii ce vor fi împiedicaţi de
anumite împrejurări să participe la
Adunările Generale vor putea
mandata, în conformitate cu Legea
nr.31/1990 republicată şi Regulamentul
ASF nr.5/2018, printr-o procură
specială /generală o terţă persoană care
să participe şi să voteze în numele lor şi
pentru ei, în Adunările Generale, în
condiţiile legii. Procura specială/ generală poate fi ridicată de la sediul societăţii sau de pe web site-ul www.
comnord.ro, începând cu data convo-

cării. Procurile specială şi generală vor
fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de
13.11.2018, orele 09.00. Procurile
speciale şi procurile generale vor putea
fi transmise spre înregistrare şi pe fax
sau e-mail în format pdf., reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la
data adunării generale să aibă asupra
sa procura în original. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență
înainte de adunarea generală utilizând
formularul de vot prin corespondență
existent şi pe site-ul societăţii. Formularele de vot prin corespondență completate şi semnate se vor expedia la sediul
societății, cu confirmare de primire,
astfel încât să fie înregistrate ca fiind
primite până cel târziu cu 48 ore
înainte de adunare. Formularele
primite ulterior termenului stabilit nu
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorității în
adunarea generală. Informațiile cu
privire la convocarea adunării generale
şi la documentele care urmează să fie
prezentate adunării generale, proiectul
de hotărâre, formularul de procură
specială/ generală, care urmează să fie
utilizat pentru votul prin reprezentare,
precum şi formularele care urmează să
fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății (www.
comnord.ro) sau la sediul societății în
zilele lucrătoare, intre orele 9.00–17.30.
Acţionarii au dreptul să formuleze
întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi ale Adunărilor Generale
în condiţiile precizate în Regulamentul
ASF nr.5/2018, după ce acţionarii vor fi
identificaţi sau dacă buna desfăşurare
şi pregătire a adunărilor generale
precum şi protejarea confidentialităţii
şi a intereselor comerciale a societăţii,
permite acest lucru. Documentele
privind problemele incluse în ordinea
de zi a Adunărilor Generale pot fi
consultate la sediul societăţii sau pe
pagina de internet www.comnord.ro,
începând cu data convocării. Documentele aferente şedinţelor, inclusiv
propunerile de hotărâre şi procurile
speciale/ generale, pot fi obţinute de la
d-na. Stefan Alina– tel. 021/206.68.00.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMNORD S.A. Sterie
Tivichi.

LICITAȚII
l B.E.J. Bran Cristian anunţă că în
14.11.2018 ora 9:30, va avea loc la
sediul biroului din Bucureşti, Calea 13
Septembrie nr. 231A, sc. 1, ap. 1, sector
5, vânzarea prin licitaţie publică a
imobilului din Bucureşti, str. Ceahlău
nr. 9, bl.38, sc. 1, et. 8, sector 6, format
din 3 camere şi dependenţe în suprafaţă de 65,50mp, preţ pornire 241.000
ron.

l Lichidator judiciar CII Cismaru
Elena vinde prin licitatie publica terasa
(constructie fara teren neintabulata) in
suprafata de 432 mp situata in Bucuresti, Str. Constantin Ghercu nr. 16, 18,
20, 22 proprietatea debitoarei S.C
Printesa Mea Impex SRL, la pretul de
32.880 EUR, pret redus cu 20% fata de
valoarea de evaluare. Licitatia va avea
loc in zilele de 18, 22 si 26 octombrie
2018, orele 15 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47
jud. Prahova. Regulamentul de vanzare
si caietul de sarcini se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare la tel. 0728.878298.
l SC Comat Filaret SA, societate în
reorganizare prin Evoinsol SPRL, cu
sediul în Bucureşti, Str. Doina, nr. 17,
sector 5, solicită publicarea în ziarul
Jurnalul Cotidian Naţional a următorului anunţ: Administratorul Special
al SC Comat Filaret SA cu sediul în
Bucureşti, Str. Doina nr. 17, Sector 5
în conformitate cu Planul de Reorganizare al societății aprobat prin
sentința civila 5523/11.10.2017 în
cadrul dosarului 36810/3/2013 aflat
pe rolul TB Secția a VII-a Civilă,
organizează licitaţie publică pentru
vânzarea activelor (teren în suprafața
de 12.672mp şi clădiri) situate în
Bucureşti, Str. Doina nr.17, Sector 5,
în data 25.10.2018 ora 10:00 la sediul
societăţii. Prețul de pornire a licitaţiei
este de 18.244.800 lei. În caz că
imobilul nu se vinde la acest termen
se vor organiza licitaţii succesive în
datele de: 08.11.2018; 22.11.2018;
06.12.2018; 20.12.2018; 17.01.2019;
31.01.2019; 14.02.2019; 28.02.2019;
14.03.2019; 28.03.2019; 04.04.2019; la
aceeaşi ora şi în acelaşi loc. Relații
suplimentare la secretariatul societății şi la tel: 0722.374.646.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf cu numarul
0000000007RRK001 pe numele Necula
Neculai. Il declar nul.
l Pierdut Atestat taxi pe numele
Zaharia Dragoş Marian CPTX
nr.124476, eliberat la data de
28.05.2016- 27.05.2021. Îl declar nul.
l Seli Selaru Stefan IF Tandarei, inregistrata la ORC sub nr. F21/541/2005,
CUI 18027912, declar pierdut certificatul constatator nr. 18118 din
25.11.2008. Se declara nul.
l Subscrisa, Societatea Vimetco
Trading S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, str. Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1,
sector 4, Bucureşti, J40/10037/2008,
CUI 24018730, declară nul Certificatul
Constatator pentru punctul de lucru de
la adresa din Municipiul Slatina, str.
Milcov, nr. 1, judeţul Olt.

