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CERERI SERVICIU
l Caut să lucrez şofer personal (gen 
valet), în Bucureşti sau Piteşti. Tel. 
0764680294.

OFERTE SERVICIU  
l Penița Veselă SRL angajează 
Operator introducere, validare şi 
prelucrare date (COR 413201). 
Cerințe de ocupare a postului: 
studii: 11 clase/ limba străină: 
engleză/ permis de conducere: cater-
goria B. Programări interviu şi test 
engleza la telefon 0744.701.879.

l SC Mobila Dalin SRL cu sediul în 
Munc. Reghin, Str. Apalinei nr. 122, 
jud. Mureş angajează: Mecanic 
întreţinere şi reparaţii maşini de 
cusut industrial- COR 723307. 
Informaţii la tel 0265-306250 sau la 
sediul firmei.

l Agenţia Naţionala de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliara organizează 
concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante de conducere şi de 
execuție, cu încadrare pe perioadă 
determinată de 36 de luni, alocate 
pentru implementarea Programului 
național de cadastru şi carte 
funciară, corespunzătoare funcțiilor 
contractuale din cadrul instituțiilor 
subordonate ANCPI de şef birou 
gr.II, registrator de carte funciară gr. 
I,  şi registrator de carte funciară gr. 
II. Concursul este organizat de 
ANCPI în perioada 09– 15.05.2018. 
Data limita de depunere a dosarelor 
este de 27.04.2018, la ANCPI. 
Pentru date suplimentare consultați 
site-ul ANCPI: www.ancpi.ro.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea  urmatoarelor 
funcţii contractuale de execuţie, 
vacante si temporar vacante: - 2 
posturi asistent medical debutant 
specialitatea medicină generală – 
perioadă nedeterminată. Concursul 
va avea loc la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat în data 
de 21.05.2018, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile generale si speci-
fice de participare la concurs se vor 
afişa la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat, precum si pe site-ul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat 
www.spitalrms.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
până la data de 02 mai 2018 
inclusiv, ora 16:00 la sediul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat. 
Relaţii suplimentare se pot obtine la 
sediul  Spitalului  Municipal 
Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561231.

l Primăria comunei Poroschia, 
județul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție de Inspector, 
clasă I, grad profesional principal în 
cadrul Compartimentului stare 
civilă, asistență socială şi autoritate 
tuteleră. Concursul se va desfăşura 
astfel: pentru funcția publică de 
execuție de Inspector, clasă I, grad 
profesional principal din cadrul 

Compartimentului stare civilă, asis-
tență socială şi autoritate tutelară: 
17 mai 2018, ora 10.00, proba scrisă; 
interviul se va susține în maxim 5 
zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise. Probele de concurs se 
notează de la 1 la 10, iar nota 
minimă de promovare a fiecărei 
probe este de 7. Condiții de partici-
pare: pentru funcția publică de 
execuție de Inspector, clasă I, grad 
profesional principal cu atribuții de 
asistență socială şi achiziții publice: 
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalent 
în drept/administraţie publică; 
minim 5 (cinci) ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcției publice. Dosarele 
pentru participarea la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei comunei Poros-
chia de unde se pot lua relații cu 
privire la actele necesare, condițiile 
de participare şi bibliografia. 
Condiții generale: cunoaşte limba 
română scris şi vorbit; are vârsta de 
minimum 18 ani împliniți; are capa-
citate deplină de exercițiu; are stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează; nu 
a fost condamnată pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului sau contra 
autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşită cu intenție, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea; nu a desfăşurat activi-
tate politică, astfel cum este definită 
prin lege. Acte necesare pentru 
partciparea la concurs: formularul 
de înscriere; actul de identitate în 
original şi în copie (după verificarea 
conformității copiei cu originalul se 
returnează); diplomele de studii şi 
alte acte care atestă efectuarea 
specializărilor cerute, în original şi 
în copie (după verificarea conformi-
tății copiei cu originalul se retur-
nează); copie după documentele 
care atestă vechimea în muncă: 
carnet de muncă, contract sau după 
caz adeverință); adeverință care 
atestă starea de sănătate corespun-
zătoare eliberată de către medicul 
de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 
cazier judiciar; curiculum-vitae; 
declarație pe propria răspundere 
sau adevrință care care să ateste că 
nu a desfăşurat activități de poliție 
politică. Informații suplimentare se 
pot obține la telefon 0247.318.787 
sau la sediul Primăriei comunei 
Poroschia.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Bucureşti, cu sediul în str. Radu 
Vodă nr.26-26A, sector 4, Bucureşti, 
organizează concurs în vederea în 
vederea ocupării unei funcţii publice 
de execuţie vacantă de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent în 
cadrul Serviciului Economic, Finan-
ciar şi Achiziţii Publice –Biroul 

Financiar Contabilitate. Condiţii de 
participare. -Condiţii generale: 
art.54 din Legea nr.188/1999 repu-
blicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare: a) are cetă-
ţenia română şi domiciliul în 
România; b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c) are vârsta 
de minimum 18 ani împliniţi; d) are 
capacitate deplină de exerciţiu; e) 
are o stare de sănătate corespunză-
toare funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; f) 
îndeplineşte condiţiile de studii 
prevăzute de lege pentru funcţia 
publică; g) îndeplineşte condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice; h) nu a fost condamnată 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie şi de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei publice; i) nu a fost desti-
tuită dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; j) nu a desfăşurat acti-
vitate de poliţie politică, astfel cum 
este definită prin lege. -Condiţii 
specifice: -Studii de specialitate: 
-studii universitare de licenţa absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniile fundamentale: 
ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi 
silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe econo-
mice sau în specializările: sociologie, 
psihologie, medicină, administraţie 
publică şi ştiinţe politice. -Perfecţio-
nări (specializări): -Cunoştințe de 
operare /programare pe calculator 
(necesitate şi nivel): -Vechime 
minimă în specialitatea studiilor: 1 
an. Acte necesare pentru înscriere: 
-formularul de înscriere prevăzut în 
anexa nr.3 la HG nr.761/2017 
privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici pus la dispo-
ziţie de I.T.M. Bucuresti; -curri-
culum vitae, modelul comun 
european; -copia actului de identi-
tate; -copii ale diplomelor de studii, 
certificatelor şi altor documente care 
atestă efectuarea unor specializări şi 
perfecţionări; -copie a diplomei de 
master sau de studii postuniversi-
tare în domeniul administraţiei 
publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, după caz; -copia 
carnetului de muncă şi după caz, a 
adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei publice; -copia 
adeverinţei care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului; -copia 
adeverinţei care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare pentru 

efort fizic, în cazul funcţiilor publice 
pentru a căror ocupare este necesară 
îndeplinirea unor condiţii specifice 
care implică efort fizic şi se testează 
prin probă suplimentară; -cazierul 
judiciar; -declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colabo-
rator al acesteia. Copiile de pe actele 
necesare înscrierii se vor prezenta 
însoţite de documentele  originale 
sau în copii legalizate. Concursul 
constă în susţinerea unei probe 
scrise în data de 17.05.2018 ora 
11,00. Dosarele se vor depune în 
perioada 16.04.2018 – 07.05.2018 
inclusiv, la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Bucureşti din 
Str. Radu Vodă  nr.26 - 26A, sector 4, 
Bucureşti, la Biroul Resurse Umane. 
Perioada de selecţie a dosarelor este 
08.05.2018 –14.05.2018. Data şi ora 
susţinerii interviului se va afişa 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Relaţii  suplimentare la tel. : 
021.331.18.03. Inspector Şef -Dr. 
Ing. Constantin Bujor.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizeaza concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei 
publice, de execuţie, vacantă: - 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimen-
tului Urbanism, Amenajarea Terito-
rului şi Autorizarea  Lucrărilor de 
Construcţii – Serviciul Urbanism; 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat în data de 22 mai 2018, ora 
10,00 – proba scrisă, iar interviul va 
avea loc în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data şi ora susţinerii 
interviului se vor afişa odată cu 
rezultatele la proba scrisă; Condiţiile 
de participare, la concursul menţi-
onat mai sus, sunt cele prevăzute în  
art.54 si 57 alin. (1), (2), (3), (4), (5) 
din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici repu-
blicată, actualizată precum si cele 
specifice prevăzute în fişa postului şi 
anume: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalenta. - minimum 
5 ani vechime în specialitatea studi-
ilor; Aceste condiţii de participare la 
concurs se vor afişa la sediul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat, 
precum şi pe site-ul Primăriei muni-
cipiului Râmnicu Sărat www.prima-
riermsarat.ro. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în perioada 16 
aprilie 2018 – 07 mai 2018; Coordo-
nate de contact: sediul instituţiei: str. 
Nicolae Bacescu, nr. 1, mun. 
Râmnicu Sărat, numărul de telefon 
este 0238561946, numărul de fax 
este 0238561947, adresa de e-mail 
primarie_rmsarat@primarierm-
sarat.ro. persoana de contact: Geor-
giana Horohai, şef birou resurse 
umane.

l Primăria Comunei Lapoş, cu 
sediul în localitatea Lapoş, str.Prin-
cipală, nr.54, judeţul Prahova, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 

funcţiilor publice vacante de: 
-Inspector clasa I principal, 1 post 
(Compartiment achiziţii publice); 
-Referent clasa III debutant, 1 post 
(Compartiment registrul agricol), 
conform Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Lapoş, astfel: 
-Proba scrisă în data de 16.05.2018, 
ora 10.00; -Interviul: 17.05.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-Inspector clasa I principal, 1 post 
(Compartiment achiziţii publice): 
-studii superioare cu diplomă de 
licenţă; -5 ani în specialitatea studi-
ilor; -Referent clasa III debutant, 1 
post (Compartiment registrul 
agricol): -studii liceale, cu diplomă 
de bacalaureat. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Lapoş. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Lapoş, persoană de contact: Baba 
Iana Steluta- secretar, telefon/fax: 
0244.444.654, e-mail: primaria.
lapos@yahoo.com.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuție vacantă de poli-
țist local, clasa II (SSD), grad profe-
sional superior, la Direcția de 
Control- Serviciul Control Disci-
plină în Construcții. Concursul se 
desfăşoară la sediul instituției, situat 
în B-dul Libertăţii nr. 18, bl. 104, 
sector 5, astfel: -proba scrisă în data 
de 04.06.2018, ora 10.00; -interviul 
se va susține în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Pentru ocuparea 
postului sunt necesare studii superi-
oare de scurtă durată, absolvite cu 
diplomă şi vechime în specialitatea 
studiilor de minim 9 ani. Condiţiile 
de participare, bibliografia, atribu-
țiile din fişa postului şi actele nece-
sare înscrierii la concurs sunt afişate 
la sediu şi pe site-ul instituției, www.
plmb.ro. Dosarele de înscriere se 
depun la Serviciul Resurse Umane, 
Securitate şi Sănătate în Muncă din 
cadrul Direcţiei Generale de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti, cu sediul în B-dul Liber-
tăţii nr.18, bl. 104, sector 5, în 
termen de 20 de zile de la publicarea 
în Monitorul Oficial. Relaţii supli-
mentare se pot obține la sediul 
instituției, telefon 021/539.14.25, 
e-mail: resurse.umane@plmb.ro, 
persoană de contact inspector 
Tănase Gabriela.

l U.M. 02495 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil 
contractual de conducere: 1 post de 
şef secţie gr. II, studii de specialitate: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
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vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, perfecţionări/ specializări: 
cursuri postuniversitare/ cursuri de 
specializare, vechime în specialitatea 
studiilor de minim 5 ani, limba 
engleză- nivel foarte bun, astfel: - 
10.05.2018, ora 10.00– proba scrisă; 
-16.05.2018, ora 10.00– interviul; 
-data limită de depunere a dosa-
relor– 02.05.2018, ora 15.30. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 6 din H.G.  
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul U.M. 02495 
Bucureşti, strada Izvor nr.110, sector 
5, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare 
concursului. Date de contact ale 
secretarului 0214104040/1011282.

l U.M. 02495 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil 
contractual de conducere: 1 post de 
şef birou gr. II, studii de speciali-
tate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, perfecţionări/ speciali-
zări: cursuri postuniversitare/ 
cursuri de specializare, vechime în 
specialitatea studiilor de minim 5 
ani, limba engleză- nivel foarte bun, 
astfel: -17.05.2018, ora 10.00– 
proba scrisă; -23.05.2018, ora 
10.00– interviul; -data limită de 
depunere a dosarelor– 02.05.2018, 
ora 15.30. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Depunerea dosarelor şi orga-
nizarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02495 Bucureşti, strada 
Izvor nr.110, sector 5, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile orga-
nizatorice necesare concursului. 
Date de contact ale secretarului 
0214104040/1011282.

l U.M. 02495 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual de 
execuţie: -1 post de consilier gr. I: 
studii de specialitate: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă,  vechime în 
specialitatea studiilor de minim 6 
ani şi 6 luni, limba engleză- nivel 
foarte bun; -1 post de consilier gr. 
III: studii de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitatea studiilor de 
minim 6 luni, limba engleză- nivel 
bun; astfel: -24.05.2018, ora 10.00– 
proba scrisă; - 31.05.2018, ora 10.00– 
interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor– 02.05.2018, ora 15,30. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art. 
6 din H.G. nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M. 02495 Bucureşti, strada Izvor 
nr. 110, sector 5, Bucureşti, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare concursului. Date de 
c o n t a c t  a l e  s e c r e t a r u l u i 
0214104040/1011282.

l U.M. 02495 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual de 
execuţie: -1 post de consilier debu-
tant: studii de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitatea studiilor: -, 
limba engleză- nivel bun; -1 post de 
consilier gr. II: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, vechime în 
specialitatea studiilor de minim 3 
ani şi 6 luni, limba engleză- nivel 
bun; -1 post de consilier gr. I: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitatea studiilor de 
minim 6 ani şi 6 luni, limba engleză- 
nivel foarte bun; astfel: -04.06.2018, 
ora 10.00– proba scrisă; -08.06.2018, 
ora 10.00– interviul; -data limită de 
depunere a dosarelor– 02.05.2018, 
ora 15.30. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02495 Bucureşti, strada 
Izvor nr.110, sector 5, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile organi-
zatorice necesare concursului. Date 
de  contact  a le  secretarului 
0214104040/1011282.

CITAȚII  
l Numitii Mateias Teodora si 
Cercel Constantina cu ultimul 
domiciliu cunoscut com. Melinesti 
sunt citati in data de 26.04.2018 la 
Judecatoria Craiova in dosarul 
11970/215/2017.

l Se citează SC Revicom Smart 
SRL, cu sediul social în mun. Iaşi, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, județ 
I a ş i ,  C U I :  R O 2 6 0 6 4 7 3 3 , 
J08/1372/2009, în ziua de 10 mai 
2018, ora 8.30, în calitate de pârâtă, 
în proces cu CNCIR -SA în calitate 
de reclamantă, pentru fond 
-pretenții, ce face obiectul dosarului 
nr. 33355/245/2017.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numitul 
Madjbor Salan-Al-Ddin, născut la 
data de 01 iulie 1968, în Al Anbar, cu 
ultimul domiciliu în Vaals, Olanda şi 
fără forme legale în comuna Ioneşti, 
sat Prodăneşti, jud. Vâlcea, în cali-
tate de intimat, în dosarul civil nr. 
722/90/2018, cu termen de judecată 
la data de 04.05.2018, având ca 
obiect plasament la bunica maternă, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Se citează numitul Rat Maftei, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
124/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu SC Ferma 
Zootehnica Timoce SRL, având ca 
obiect prestație tabulară, cu termen 
la 22.05.2018

l Se citează numitul Ohler Mihai şi 
soția Weber Cătălina, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 122/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Copil Claudiu şi Copil Domnica-Io-
nela, având ca obiect prestație tabu-
lară, cu termen la 30.05.2018

DIVERSE  
l Castigatorii Tombolei C&A 
Customer Experience in urma extra-
gerii din luna martie 2018, premii ce 
constau intr-un voucher in valoare 
de 400 RON, sunt Victor Orlando 
Nastasoiu, Mariana Cristina 
Moldovan, Elvis-Alin Cornescu, 
Florentina Dobre, Alina Ilas.

l Aceasta informare este efectuata 
de: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 
Medias, cu sediul in str. Piata C.I. 
Motas, nr. 1, Medias, jud. Sibiu, cod 
postal 551130, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazinala 
de Apa Olt, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor 
de "reabilitarea conductei Ø28” 
Băţani - Oneşti – etapa i – pregatirea 
pentru transformarea in conducta 
Godevilabila" – pe raza jud. 
Covasna, amplasate in localitatatile 
Batanii Mici, Ozunca Bai, Bixad, 
Turia, Sanzieni, Lemnia si Bretcu, 
Judetul Covasna. Aceasta investitie 
nu este noua. Ca rezultat al proce-
sului 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. Persoa-
nele 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,  dupa data de 
24.04.2018.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: 
Prahova. Denumire UAT: Bălțeşti. 
Sectoare cadastrale: 13, 29, 34. 
OCPI Prahova anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul/sectoarele 
cadastral(e) nr. 13, 29, 34, pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14 alin. (1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Data de început a afişării: 
23.04.2018. Data de sfârşit a afişării: 
21.06.2018. Adresa locului afişării 
publice: Primăria Comunei Bălțeşti, 
sat Bălțeşti, str. Bisericii, nr. 23. 
Repere pentru identificarea locației: 
sediul Primăriei Comunei Bălțeşti se 
află în centrul satului Bălțeşti, cu 
acces din DJ 102M. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei Comunei Bălțeşti si pe site-ul 
ANCPI. Alte indicații utile pentru 
cei interesați: tel. 0244-219023, 
http://www.primariabaltesti.ro/. 
Informații privind Programul nați-
onal de cadastru şi carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.
ro/pnccf/.

l Anunţ public privind decizia 
etapei de încadrare. SC ATIPIC 
PLUS SRL anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov pentru 
pro i ec tu l  „Ext indere  Ha lă 
Producție- Parter, Anexe Funcțio-
nale, Cabina Poartă, Spațiu Expu-
nere- P+1E, Puț 45m”,propus a fi 
amplasat în: Șos.Giurgiului, nr.271, 

Tarla 152, Parcela 482/3, Com.1 
Decembrie, Jud.Ilfov. Nu se supune 
evaluării  impactului asupra 
mediului şi evaluării adecvate. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov din 
Bucureşti, Str.Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, în zilele de luni până 
joi, între orele 9.00-13.00, precum şi 
la următoarea adresă de internet: 
www.apm-ilfov.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Dăm spre publicare dispozitivul 
sentinței civile nr. 496/2017 pronun-
țată la data de 30.03.2017 în dosarul 
nr. 710/265/2010 al Judecătoriei 
Năsăud: Respinge ca neîntemeiată 
excepţia autorităţii de lucru judecat 
ridicată în cauză de pârâtul Isip 
Ioan. Admite excepţia prescrierii 
dreptului de opţiune succesorală 
ridicată în cauză de pârâta Ianes 
Maria Floarea şi de pârâta Isip 
Ileana (în timpul vieţii ei, cu urmaşii 
indicaţi mai jos) şi, pe fond: 
Respinge ca neîntemeiată acţiunea 
civilă precizată formulată de recla-
manţii Hărăpaşcu Lenuţa în contra-
dictoriu cu pârâţii Ianeş Maria 
Floarea - în nume propriu şi ca 
urmaşă a pârâtei Nicoară Nastasia, 
decedată pe parcursul procesului, 
Nicoară Alexandru, Nicoară Irina, 
Nicoară Ioan şi Nicoară Simi-
on-Valer –toţi ca urmaşi ai pârâtei 
Nicoară Nastasia, decedată pe 
p a r c u r s u l  p r o c e s u l u i ,  I s i p 
Alexandru, Isip Ioan şi Felecan 
Floarea – toţi trei ca urmaşi ai 
pârâtei Isip Ileana, decedată pe 
parcursul procesului, Isip Ion, Pop 
Ioana, Isip Claudia Adriana, 
Comuna Ilva Mică prin primar şi 
Mireşan Doru Pompei Simion cu 
domiciliu necunoscut, (...). Respinge 
ca neîntemeiată cerere reclamanţilor 
de obligare a pârâţilor la cheltuieli 
de judecată. Respinge ca neînteme-
iată cererea pârâţilor Ianeş Maria 
Floarea, Isip Ion şi Isip Claudia 
Adriana de obligare a reclamanţilor 
la cheltuieli de judecată. Cu drept de 
recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. Cererea de recurs se 
depune la Judecătoria Năsăud. (...)

l Dăm spre publicare dispozitivul 
sentinței civile nr. 769/2017 pronun-
țată la data de 11.05.2017 în dosarul 
nr. 903/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud: Admite acţiunea civilă 
formulată de reclamantul Dradici - 
Catalin Augustin în contradictoriu 
cu pârâţii Dradici Leon (a lui Leon), 
ş.a. şi, în consecinţă: Dispune rectifi-
carea suprafeţei terenului înscris în 
CF 28771 Sângeorz-Băi top 5745, 
(...) Constată ca numitul Suteu 
Valentin a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
suprafeţei de (...) Constată validi-
tatea formală şi materială a înscri-
sului sub semnătură privata încheiat 
la data de 15 aprilie 1981 (...). Obligă 
promitenţii - vânzători să predea 
reclamantului şi pârâtului (...) act 
apt pentru intabulare, în caz contrar 
prezenta sentinţă civilă ţine loc de 
act autentic de transmitere a 
proprietăţii. Constată că numiţii 
Dradici Leon si Dradici Catalina au 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune (...). Constată că numiţii 
Dradici Leon si Dradici Catalina au 
dobândit prin edificare dreptul de 
proprietate asupra construcţiilor 
compuse din casa de locuit (...). 
Constată că masa succesorala 

rămasă în urma def. Dradici Cata-
lina (n. Hîruţa) decedată la data de 
5 iunie 201 0 se compune din: (...). 
Constată că la aceasta succesiune au 
vocaţie succesorala legala (...). 
Constată că, masa succesorală 
rămasă în urma def. Dradici Leon (a 
lui Silivan), decedat la data de 30 
martie 2015, se compune din: (...) 
Constată că la aceasta succesiune au 
vocaţie succesorală legală recla-
mantul Dradici Catalin - Augustin 
şi pârâtul Dradici Leon în calitate de 
fii în cote egale de câte 1 părţi 
fiecare. Dispune partajarea judecă-
torească a terenului şi construcţiilor 
în litigiu potrivit cotelor (...) Atribuie 
pârâtului Dradici Leon (a lui Leon) 
lotul nr.2 format din: (...) Ia act de 
faptul că nu se impune plata de 
sulte şi nici nu s-au solicitat sulte de 
copartajanţi. Dispune înscrierea în 
CF a dreptului de proprietate 
asupra loturilor astfel atribuite (...) 
Obligă pârâtul să plătească recla-
mantei suma de 2976lei cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în termen 
de 30 zile de la comunicare. Cererea 
de apel se depune la Judecătoria 
Năsăud.

l Anunt public. S.C. Ecopunto SRL 
cu sediul in sat Jilava (com. Jilava), 
Sos. Giurgiului nr. 7A, judetul Ilfov,  
titular al activitatii: “Colectarea 
deseurilor nepericuloase –CAEN 
3811; Comert cu ridicata al deseu-
rilor si resturilor –CAEN 4677”, la 
adresa sat Jilava (com. Jilava), Sos.
Giurgiului nr.288, Spațiul 4N, 
judetul Ilfov, anunţa publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obtinere a autorizaţiei de mediu, 
pentru activitate. Informaţiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului al activităţii pentru care se 
solicita autorizaţia de mediu pot fi 
consultate zilnic la sediul Agentiei 
Pentru Protectia Mediului Ilfov, Str. 
Lacul Morii nr. 1, sect. 6, Bucuresti, 
tel./fax 021.430.15.77, 021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746248440, în zilele 
de luni pana joi, intre orele 9.00-
13.00, vineri 9.00-12.00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic, la sediul 
A.P.M. Ilfov. 

SOMAȚII  
l Prin cererea înregistrată sub 
dosar nr. 458/246/2018, reclamanții 
Fofiu Dănuț-Ionel şi Fofiu Adina, 
ambii domiciliați în comuna Șicula 
nr. 260, jud. Arad şi domiciliul 
procesual ales la sediul Cabinet de 
Avocat Leucuta Ioan din Ineu, Str. 
Republicii nr. 20 F, solicită înscrierea 
dreptului de proprietate în coata de 
1/1 părți în devălmăşie asupra 
imobilului teren intravilan înscris în 
CF nr. 307848 Sicula, cu nr. Adm. 
nou 326/A, cu nr. Top 772-773/2 în 
suprafață de 688 mp, asupra căruia 
figurează ca şi proprietar tabular 
Deznan Avram decedat la data de 
25 septembrie 1996 de sub B 1. În 
urmă acesteia sunt somați în baza 
art. 130 din Decretul –Lege nr. 
115/1938, toți cei interesați de îndată 
să înainteze opoziție la Judecătoria 
Ineu deoarece în caz contrar, în 
termen de o luna de la această 
ultima publicare se va proceda la 
soluționarea cererii. 

l Judecătoria Lipova, prin înche-
ierea de şedința din data de 4 aprilie 
2018 a dispus publicarea prezentei  
somații într-unul din ziarele mai 
răspândite, prin care informează 
public că petentii Macovei Vale-
riu-Grigoraş şi Macovei Elena au 
invocat dobândirea terenului de 
proprietate, prin uzucapiune , 



IIIwww.jurnalul.ro anunțuri

asupra cotei de 4/8 din casă și a 
cotei de 115/5755 din teren intra-
vilan, înscrise în CF nr. 302279 
Şiștarovăt nr. top. 335-336, propri-
etar tabular Lupu Hecu Pavel. Cei 
interesați sunt invitați să depună la 
sediul acestei  autorității, opoziții, cu 
precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 30 de zile de la emiterea 
cei din urmă  publicații se va trece la 
judecarea cereii.

l Prin cererea înregistrată sub 
dosar nr. 523/246/2018, petenta Pop 
Florica domiciliată în sat Drauţ, nr. 
83, comună Tîrnova, jud. Arad, 
solicită înscrierea dreptului de 
proprietate asupra imobilului înscris 
în CF nr. 309048 Tîrnova provenit 
din CF 1061 Drauţ, cu nr. top, 
451-452/a compus din curte și 
grădina în suprafață de 864 mp, 
asupra căruia figurează că și propri-
etar tabular Bulzan Sofia decedată 
la dată de 29 septembrie 1967 de 
sub B 1. În urmă acesteia sunt 
somați în baza art. 130 din Decretul 
–Lege nr. 115/1938, toți cei interesați 
de îndată să înainteze opoziție la 
Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar, în termen de o luna de la 
această ultima publicare se va 
proceda la soluționarea cererii. 

l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. 
nr. 565/246/2018.Petenţii Dămăcuș 
Ioan și Dămăcuș Floare Elena     
solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra imobilelor din c.f. 309052  
Târnova nr. top. 117-118/b curte și 
grădină în supr. de 957 mp. asupra 
căruia figurează ca proprietar Bâr 
Ioan decedat în 25 mai 1958 și 
c.f.309053 Târnova nr.top.117-118/a 
curte și grădină în supr. de 1922 mp. 
asupra căruia figurează ca propri-
etar Dămăcuș Ioan decedat în 9 
aprilie 1963. Petenţii susţin că folo-
sesc aceste imobile de peste 40 de 
ani de la moartea proprietarilor. Toţi 
cei interesaţi sunt somaţi să depună 
de îndată opoziţie la Judecătoria 
Ineu deoarece în caz contrar în 
termen de 30 de zile de la ultima 
publicaţie se va proceda la rezol-
varea cererii.

l Emisa in temeiul art. 130 din 
Drecretul-Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin incheierea din 
sedinta publica din data de 
22.03.2018, privind cererea inregis-
trata sub dosar nr. 2351/246/2017 al 
Judecatoriei Ineu, formulate de 
reclamantii Moţ Mărioara, domici-
liata in comuna Tauţ, sat Nadăș, nr. 
418, jud. Arad si Popa Petru, domi-
ciliat in comuna Tauţ, sat Nadăș, nr. 
448, jud. Arad, in contradictoriu cu 
paratul Popa Teodor, cu domiciliul 

necunoscut, pentru uzucapiune, 
prin care sa se constate ca, recla-
manta Moţ Mărioara a dobandit 
dreptul de proprietate pe titlu de 
uzucapiune prin jonctiunea posesi-
ilor asupra cotei de 32/180 parti, din 
imobilul inscris in CF nr. 301781 
Tauţ (CF vechi 197 Nadăș), cu nr 
top 1438-1441 compus din teren 
extravilan in suprafata de 51.795 
mp, unde apare inscris ca proprietar 
tabular de sub B1, B. 3 si B.5, 
paratul cu domiciliul necunoscut 
Popa Teodor. Reclamanta arata ca, 
asupra acestei cote de proprietate, 
prin jonctiunea posesiilor, a folosit 
imobilul tip de peste 70 de ani, pana 
in prezent pasnic, public, continuu 
si sub nume de proprietara.  Prin 
aceeasi actiune, s-a solicitat sa se 
constate ca, reclamantul Popa 
Petru, a dobandit dreptul de propri-
etate pe titlu de uzucapiune prin 
jonctiunea posesiilor, asupra cetei de 
55/180 parti din imobilul inscris in 
CF 301781 Tauţ (CF vechi 197 
Nadăș), cu nr. top 1438-1441, 
compus din teren extravilan in 
suprafata de 51.795 mp, asupra 
caruia apare inscrisa ca si proprie-
tara tabulara sub B.9, defunct Popa 
Raveca, decedata la data de 
12.05.1955, imobil asupra caruia a 
exercitat prin jonctiunea posesiilor, 
o posesie de peste 70 de ani pana in 
prezent, pasnic, public, continuu si 
sub nume de proprietar. Prezenta 
somatie se afiseaza timp de o luna la 
sediul instentei si la sediul primariei 
in raza careia se afla imobilul si se 
publica intr-un ziar de larga raspan-
dire, timp in care toti cei interesati 
au posibilitatea sa depuna de indata 
opozitie la Judecatoria Ineu, inrucat 
in caz contrar, in termen de o luna 
de la ultima afisare sau publicare se 
va proceda la analizarea cererii 
petentilor cu privire la constatarea 
dreptului lor de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Administratorul 
Unic al S.C. Petroconstruct  Pitești 
S.A., cu sediul în Ştefănești, Valea 
Mare, str. Cavalerului, nr. 368B,  
înmatriculată la ORC Argeș sub nr. 
J03/87/1995, având CUI 198839, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor S.C. Petrocon-
struct Pitești S.A., în data de 
21.05.2018, ora 13.00, la sediul SC 
Trivale SA, Pitești, str. Depozitelor, 
nr.6, jud. Argeș, având următoarea 
ordine de zi: 1. Discutarea, apro-
barea sau modificarea situaţiilor 
financiare pentru exerciţiul  finan-
ciar 2017; 2. Descărcarea de 
gestiune a consiliului de adminis-
traţie pentru exerciţiul  financiar 
2017; 3. Aprobarea repartizării 

profitului net realizat în anul finan-
ciar 2017; 4. Stabilirea datei de 
înregistrare pentru acţionarii asupra 
cărora se răsfrâng efectele adunării 
generale, administratorul unic 
propunând ca dată de înregistrare 
data de 01.06.2018. În cazul în care 
la data de 21.05.2018 nu se întru-
nește cvorumul cerut de lege, a doua 
ședinţă se va ţine a doua zi, 
22.05.2018, ora 13,00, la aceeași 
adresă. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
10.05.2018, data de referinţă. Relaţii 
la tel: 0248/223251. Administrator, 
Lucan Mihaela Ioana

l Convocator: Administratorul 
Unic al S.C. Alexandra Turism S.A.  
cu sediul în București, str. Gheorghe 
Ţiţeica, nr.109-119, sector 2, înma-
triculată la ORCMB sub nr. 
J40/17748/2003, având CUI 
16020888, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  
S.C. Alexandra Turism S.A, la 
sediul SC Trivale SA, str. Depozi-
telor, nr. 6, jud.Argeș în data de  
21.05.2018, ora 10,00  având urmă-
toarea ordine de zi: 1.Discutarea, 
aprobarea sau modificarea situaţi-
ilor financiare aferente exerciţiului 
financiar 2017, pe baza rapoartelor 
prezentate de administratorul unic 
și de cenzori; 2. Descărcarea de 
gestiune a administratorului unic 
pentru exerciţiul financiar 2017; 3. 
Aprobarea repartizării rezultatelor 
exerciţiului financiar 2017; 4. Apro-
barea datei de 01.06.2018 ca data de 
înregistrare pentru acţionarii asupra 
cărora se răsfrâng efectele adună-
rilor generale. În cazul în care la 
data de 21.05.2018 nu se întrunește 
cvorumul cerut de lege, a doua 
ședinţă se va ţine a doua zi 
22.05.2018, ora 10,00 la aceeași 
adresă. La Adunarea Generală 
Ordinară  a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
10.05.2018, data de referinţă. Relaţii 
la tel: 0248/223251. Administrator 
Unic, Bulf Paulina.

l Convocator: Administratorul 
Unic al S.C. Braifor S.A. cu sediul 
în Ştefănești, str. Cavalerului,  
nr.368B,  înmatriculată la ORC 
Argeș sub nr. J03/1589/2006, având 
CUI RO 14365546, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Braifor S.A., în 
data de 21.05.2018, ora 12.00, la 
sediul SC Trivale SA, Pitești, str.
Depozitelor, nr.6, jud.Argeș, având 
următoarea ordine de zi: 1.Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea 
situaţiilor financiare aferente exerci-
ţiului financiar 2017, pe baza 
rapoartelor prezentate de adminis-

tratorul unic și de cenzori; 2. 
Descărcarea de gestiune a adminis-
tratorului unic pentru exerciţiul 
financiar 2017; 3. Stabilirea datei de 
înregistrare pentru acţionarii asupra 
cărora se răsfrâng efectele adunării 
generale, administratorul unic 
propunând ca data de înregistrare 
data de 01.06.2018. În cazul în care 
la data de 21.05.2018 nu se întru-
nește cvorumul cerut de lege, a doua 
ședinţa se va ţine a doua zi  
22.05.2018, ora 12,00 la aceeași 
adresă. La Adunarea Generală 
Ordinara a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
10.05.2018, data de referinţă. Relaţii 
la tel: 0248/223251. Administrator, 
Lucan Mihaela Ioana. 

l Convocator: Președintele Consi-
liului de Administraţie al S.C. 
Zmeura  S.A. cu sediul în București, 
b-dul Unirii, nr.20, bl.5C, sector 4, 
înmatriculată la O.R.C. sub nr. 
J40/2060/1991, având CUI 404254, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară  a Acţionarilor S.C. Zmeur 
S.A. în data de 21.05.2018, ora 
11.00, la sediul SC Trivale SA, 
Pitești, str.Depozitelor, nr.6 , având 
următoarea ordine de zi: 1.Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea 
situaţiilor financiare aferente exerci-
ţiului financiar 2017, pe baza 
rapoartelor prezentate de președin-
tele consiliului de administraţie și de 
cenzori; 2.Descărcarea de gestiune a 
consiliului de administraţie pentru 
exerciţiul  financiar 2017; 3. Apro-
barea repartizării profitului net 
realizat în anul financiar 2017; 4. 
Aprobarea  datei de 01.06.2018 ca 
dată de înregistrare pentru acţio-
narii asupra cărora se răsfrâng 
efectele adunărilor generale. În 
cazul în care la data de 21.05.2018 
nu se întrunește cvorumul cerut de 
lege, a doua ședinţă se va ţine a 
doua zi, 22.05 2018, ora 11,00 la 
aceeași adresă. La Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
10.05.2018, data de referinţă. Relaţii 
la tel: 0248/223251. Președintele 
Consiliului de Administraţie, Bulf 
Paulina

l Administratorul unic al SC 
Cercetare Proiectare Producţie 
Echipamente și Instalaţii Electro-
nice ICE SA București convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pe data de 17.05.2018, 
orele 14:00 la adresa din București, 
str. Dimitrie Pompei 5 -7, sector 2, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 01.05.2018. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor este următoarea; 1. 

Prezentarea raportului de gestiune 
al administratorului unicpentru 
anul 2017; 2. Prezentarea raportului 
comisiei de cenzori pentru anul 
2017; 3. Discutarea și aprobarea 
contului de profit și pierderii pentru 
exerciţiul financiar  2017; 4. Apro-
barea situaţiilor financiare pe anul 
2017 și descărcarea de gestiune a 
administratorului unic; 5. Discu-
tarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerci-
ţiul financiar 2018; 6. Diverse. Dacă 
la prima convocare nu se întrunesc 
condiţiile statutare, Adunarea se va 
ţine în același loc și la aceași oră la 
data de 18.05.2018.  

l Convocator. Administratorul unic 
al SC TRAPID SA cu sediul în 
București, Peneș Curcanul nr. 17, 
sector 3, având număr de înregis-
trare la ORCTB J40/944/1994, CUI 
5173290, tel/fax 0213235883, în 
conformitate cu art. 117 din Legea 
31/1990 actualizată, convocăm 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la data de 17.05.2018 
ora 10.00, la sediul societăţii, având 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea situaţiilor financiare pe anul 
2017; 2. Diverse.

l Convocare. Consiliului de Admi-
nistraţie al SC Girueta SA, persoană 
juridică română, având CIF 477558, 
atribut fiscal RO și număr de ordine 
l a  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J23/1589/2004, cu sediul în comuna 
Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3 -5, 
judeţul Ilfov, în temeiul prevederilor 
Actului Constitutiv al societăţii și a 
prevederilor art. 117 din Legea 
31/1990 republicată, convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii pentru data 
de 24.05.2018, ora 12,00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor vor avea loc la sediul socie-
tăţii din comuna Jilava, Sos. 
Giurgiului nr. 3 -5, judeţul Ilfov. La 
Adunarea Generală Ordinară sunt 
invitaţi să participe toţi acţionarii 
aflaţi în evidenţa Registrului Acţio-
narilor și Registrului de Acţiuni la 
data de 14.05.2018. Pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare, sunt 
înscrise următoarele probleme: 1. 
Prezentarea raportului Consiliului 
de Administraţie al societăţii pentru 
anul 2017; 2. Prezentarea raportului 
auditorului financiar al societăţii 
pentru anul 2017; 3. Discutarea, 
aprobarea sau modificarea, după 
caz, a situaţiilor financiare anuale 
ale societăţii, pe baza raportului 
Consiliului de Administraţie și ale 
auditorilor și fixarea dividendului 
pe anul 2017; 4. Pronunţarea asupra 
gestiunii și activităţii Consiliului de 
Administraţie al societăţii pe anul 
2017, precum și descărcarea de 
gestiune a acestuia; 5. Stabilirea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru exerciţiul financiar 2018; 6. 
Stabilirea programului de activitate 
al societăţii pentru exerciţiul finan-
ciar 2018; În situaţia în care 
Adunarea Generala nu va putea 
delibera și vota în mod valabil o a 
doua Adunare Generală Ordinara 
este convocată pentru ziua de 
25.05.2018, la ora 12.00, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi. Dupa 
publicarea convocării, acţionarii 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
adunării 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 
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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 exer-
citate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). Se precizează că acţio-
narii ce vor fi împiedicaţi de 
anumite împrejurări să participe la 
Adunarea Generala vor putea 
mandata, în conformitate cu art. 
125 din Legea 31/1990 republicată, 
printr-o procură specială o terţă 
persoană care să participe şi să 
voteze în numele lor şi pentru ei, în 
Adunarea Generala, în condiţiile 
legii. Procurile speciale pot fi ridi-
cate de la sediul societăţii începând 
cu data convocării şi vor fi depuse 
spre înregistrare la secretariatul 
adunării pana cel târziu la data de 
22.05.2018. Procurile speciale 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. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea de zi a 
Adunării Generale pot fi consultate 
la sediul societăţii, începând cu data 
convocării. Documentele aferente 
şedinţelor, inclusiv propunerile de 
hotărâre şi procurile speciale pot fi 
obţinute de la dna. Tapai Mihaela - 
tel. 021/4501773. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al SC 
Girueta SA, Milos Jovicic.

l Convocare  a Adunarii Generale 
Ordinare a acţionarilor Electrocon-
strucţia „ELCO” Bucureşti SA, în 
insolvenţă cu reorganizare, cu sediul 
în Bucureşti, sector 4, Str. General 
Candiano Popescu nr. 3. Adminis-
tratorul special al societăţii, dl. 
Stancu Nicu, convoacă adunarea 
generala ordinară a acţionarilor 
societatii  Electroconstrucţia „Elco” 
Bucureşti SA la data de 17 mai 
2018, ora 11.00, la sediul societăţii 
pentru acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 01.05.2018, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea Raportului de 
gestiune al administratorului special 
pentru anul 2017. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a adminis-
tratorului special pentru exerciţiul 
financiar al anului 2017. 3. Apro-
barea Raportului cenzorului privind 
exerciţiul financiar pentru anul 
2017. 4. Aprobarea Bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pier-
deri şi a execuţiei bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pe anul 2017. 5. 
Diverse. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data 
menţionată, adunarea generală a 
acţionarilor se va ţine tot la sediul 
societăţii la data de 21.05.2018, ora 
11.00, cu aceeaşi ordine de zi. 
Formularele de procură pentru 
participare la adunarea generală 
sunt disponibile la sediul societăţii. 
Procurile se vor depune în original 
la sediul societăţii, pana la data de 
11.05.2018 inclusiv. Materialele de 
interes pentru acţionari privind 
această şedinţă de adunare general 
se pot consulta la sediul societăţii, 
începând cu data de 01.05.2018. 
Administrator Special, Stancu Nicu.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor societăţii 
INTEROIL S.A.: Consiliul de 
Administraţie al societăţii INTE-
ROIL S.A. („Societatea”), o socie-
tate pe acţiuni cu sediul în Oradea, 
strada Lotrului, nr. 2-6, judeţul 

Bihor înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă 
Tr i b u n a l u l  B i h o r  s u b  n r. 
J05/147/1991, având cod unic de 
înregistrare 54523, în temeiul dispo-
ziţiilor statutare şi prevederilor arti-
colului 117 din Legea Societăţilor 
Comerciale nr. 31/1990, republicată 
şi modificată, prin prezenta, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor societăţii INTE-
ROIL S.A.  pentru data  de 
23.05.2018, ora 8,30 a.m., la sediul 
Societăţii, la adresa indicată mai 
sus, cu următoarea Ordine de Zi: 1. 
Aprobarea raportului administrato-
rilor pentru activitatea societăţii 
INTEROIL S.A. pe anul 2017. 2. 
Aprobarea raportului financiar al 
auditorului extern pe anul 2017. 3. 
Aprobarea bilanţului contabil şi a 
contului de profit şi pierderi al socie-
tăţii INTEROIL S.A. pe anul 2017. 
4. Aprobarea reportării pierderii în 
valoare de 2.607.056,68 lei, înregis-
trate de Societate în exerciţiul finan-
ciar încheiat la 31 decembrie 2017, 
şi acoperirea acesteia din rezultatele 
exerciţiilor financiare ulterioare. 5. 
Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al societăţii INTEROIL 
S.A. pe anul 2018. 6. Aprobarea 
descărcării de gestiune a adminis-
tratorilor Societăţii, pentru exerci-
ţiul financiar aferent anului 2017. 7. 
Diverse. 8. Emiterea de autorizări şi 
împuterniciri pentru parcurgerea 
procedurilor şi formalităţilor legale 
necesare ducerii la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate, incluzând, dar 
fără a se limita la acestea, transmi-
terea puterilor de a semna, depune 
şi ridica documente în numele socie-
tăţii INTEROIL S.A. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 10.05.2018, stabilită ca dată de 
referinţă. Registrul acţionarilor este 
ţinut la societate. 
Acţionarii pot fi reprezentaţi în 
cadrul şedinţei adunării generale a 
acţionarilor pe bază de procură 
specială care va fi depusă în original 
la Societate cu 48 ore înainte de 
adunarea generală a acţionarilor. 
Informaţii şi documente privind 
punctele aflate pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor pot fi obţinute de catre 
acţionari de la secretariatul Socie-
tăţii începând cu data convocării 
adunării generale a acţionarilor. 
Pentru ipoteza neîntrunirii cerin-
ţelor de cvorum în data de 
23.05.2018, la ora şi locul stabilite, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor este reconvocată 
pentru data de 24.05.2018, în acelaşi 
loc şi la aceeaşi oră. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, 
Shaleva Daswani Vesselina Miroliu-
bova.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor societăţii 
MUNTENIA OIL S.A.: Consiliul de 
Administraţie al societăţii Muntenia 
Oil S.A. („Societatea”), o societate 
pe acţiuni cu sediul în Bucureşti, Str. 
Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 13, 

biroul nr. 4, sector 2, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub 
nr. J40/13754/19.10.2016, având cod 
unic de înregistrare 403810, în 
temeiul dispoziţiilor statutare şi 
prevederilor articolului 117 din 
Legea Societăţilor Comerciale nr. 
31/1990, republicată şi modificată, 
prin prezenta, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii Muntenia  Oil S.A. pentru 
data de 24.05.2018, ora 9,00 a.m., la 
sediul Societăţii, la adresa indicată 
mai sus, cu următoarea. Ordine de 
Zi: 1) Aprobarea  raportului admi-
nistratorilor pentru activitatea soci-
etatii Muntenia Oil S.A. pe anul 
2017. 2) Aprobarea raportului 
financiar al auditorului extern pe 
anul 2017. 3) Aprobarea bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi 
pierderi al societăţii Muntenia  Oil 
S.A. pe anul 2017. 4) Aprobarea, 
repartizării profitului rezultat în 
exerciţiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2017, în valoare de 
205.164,02 lei, prin includerea în 
alte rezerve. 5) Aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al societăţii 
Muntenia Oil  S.A. pe anul 2018. 6) 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorilor societăţii, pentru 
exerciţiul financiar aferent anului 
2017. 7) Diverse. 8) Emiterea de 
autorizări şi împuterniciri pentru 
parcurgerea procedurilor şi formali-
tăţilor legale necesare  ducerii la 
îndeplinire a hotărârilor adoptate, 
incluzând, dar fără a se limita la 
aceasta, transmiterea puterilor de a 
semna, de a depune şi ridica docu-
mente în numele societăţii Muntenia 
Oil  S.A. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
10.05.2018, stabilită ca data de 
referinţă. Registrul acţionarilor este 
ţinut de societatea Prima Limited 
S.R.L. Acţionarii pot fi reprezentaţi 
în cadrul şedinţei adunării generale 
a actionarilor pe bază de procură 
specială  care va fi depusă în 
original la Societate cu 48 ore 
înainte de adunarea generală a acţi-
onarilor. Informaţii şi documente  
privind punctele  aflate pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor pot fi obţinute de 
către acţionari de la secretariatul 
Societăţii începând cu data convo-
cării adunării generale a acţiona-
rilor. Pentru ipoteza neîntrunirii 
cerinţelor de cvorum în data de 
24.05.2018, la ora şi locul stabilite, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor este reconvocată 
pentru data de 25.05.2018, în acelaşi 
loc şi la aceeaşi oră. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, 
Shaleva Daswani Vesselina Miroliu-
bova.

LICITAȚII  
l Potrivit art. 762 alin. 1 cod proce-
dura civila, aducem la cunostinta 
generala ca in ziua de 24 aprilie 
2018, ora 11:00, va avea loc in loca-
litatea Constanta, str. Traian, nr. 39, 

et. 1, judetul Constanta, vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor mobile 
constand in 2.500 baloti ce contin in 
total cantitatea de 2.736.460 kg 
turba, aparatinand debitoarei 
Moldova Agri Management, la 
pretul de 543.020,5 lei- pret ce nu 
include TVA.

l UAT Comuna Miroslava cod 
unic de înregistrare 4540461, cu 
sediul în localitatea Miroslava, 
comuna Miroslava, str. Constantin 
Langa nr. 93, Judeţul Iaşi, tel. 
0232.295680, fax. 0332.424444, 
e-mail secretariat@primariamiro-
slava.ro, solicită ofertă de preţ 
pentru cumpărare teren în supra-
faţa de aproximativ 15.500mp situat 
în T9 pe care pot fi edificate o serie 
de construcţii în vederea înfiinţării 
unui centru de îngrijire pentru 
persoane vârstnice. Ofertele se pot 
depune personal la sediul UAT 
Comuna Miroslava până la data de 
20.04.2018, orele 9.00. Procedura de 
negociere va avea loc în data de 
20.04.2018, orele 12.00. Preţul caie-
tului de sarcini este de 50 lei şi poate 
fi achiziţionat începând cu data de 
12.04.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 49-51, 
t e l e f o a n e :  0 2 4 6 . 2 1 1 . 6 2 7 , 
0246.215.631, fax: 0246.215.405, 
e-mail: primarie@primariagiurgiu.
ro, cod fiscal: 4852455, cont IBAN: 
RO04TREZ32121A300530XXXX 
-Direcţia Patrimoniu. 2.Procedura 
aplicată pentru atribuirea contrac-
tului de concesiune de proprietate 
publică: Licitație publică. 3.Data 
publicării anunţului de licitaţie/
anunţului negocierii directe, în 
Monitorul Oficial al României şi 
Jurnalul Naţional -08.03.2018, 
O p i n i a  G i u r g i u v e a n u l u i 
-12.03.2018, pentru concesiunea 
unui imobil compus din construcţie 
în suprafaţă de 344mp şi  teren 
intravilan în suprafaţă de 344mp, 
aparţinând domeniului public al 
Municipiului Giurgiu, situat în 
Municipiul Giurgiu, bulevardul 
CFR, FN -Punct Termic 15. 4. 
Criteriile utilizate pentru determi-
narea ofertei câştigătoare este cel 
mai mare punctaj acumulat. 5. 
Numărul ofertelor primite şi al 
celor declarate valabile: 3 primite, 3 
valabile. 6. Denumirea /numele şi 
sediul /adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câştigătoare: 
SC RBC Productie Publicitara 
SRL, cu sediul în Giurgiu, Șos.
Bucureşti, Mezanin, bl.113, scara 
A,  județul Giurgiu. 7. Durata 
contractului: 25 ani. 8.Nivelul rede-
venţei: 2.500 Euro/an. 9. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 

instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute pentru sesi-
zarea  instanţe i :  Tr ibunalul 
Giurgiu- secţia Contencios Admi-
nistrativ Fiscal, str. Episcopiei, nr. 
13 ,  t e l .  0246 .212 .725 ,  fax : 
0337.819.940,  e-mail :  al ina.
ciobanu@just.ro. 10. Data infor-
mării ofertanţilor despre decizia de 
stabilire a ofertei câştigătoare: 
05.04.2018.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat Unic Inmatri-
culare firma C&M Trading SRL 
Pitesti cu nr fiscal 4462410.

l Rotăreasa Nicolae declară pier-
dute următoarele acte: permic 
conducere-categoria BE +CE, 
atestat profesional de marfă. Se 
declară nule.

l SC Eland United SRL, CUI 
24548737, J27/1492/2008, sat Tasca, 
com. Tasca, jud. Neamt, anunta 
pierderea Certificatului de Inregis-
trare seria B nr. 1299675 emis la 
data de 03.10.2008, precum si pier-
derea Certificat Constatator nr. 
45068 din 01.10.2009. Le declaram 
nule.

l Pierdut proces -verbal de punere 
în posesie nr.665/09.02.2012 eliberat 
de Comisia Orăşenească de aplicare 
a legilor fondului funciar Nehoiu 
jud. Buzău pe numele moştenitor 
Leonte Cristian Doru autori Leonte 
Vasile Maria, Popescu Dragna şi 
Popescu Anton suprafata de 
11,2862 ha păşune. 

l Pierdut carte de intervenţii la 
aparat taxi cu seria 08532 seria 
aparţinând SC Taxi Dani SRL CUI 
RO 15957058 al auto nr. B 14 HXX. 
Îl declar nul. 

l PFA Schiopu Georgiana -Anela, 
cu sediul social în comuna Rugi-
neşti, judeţul Vrancea, declar 
pierdut Document de Înregistrare 
Sanitară Veterinară şi Pentru Sigu-
ranţa Alimentelor, Nr. VA 2166 din 
22.01.2014, îl declar nul.

l Pierdut act contract vânzare –
cumpărare, act de intabulare, 
pentru imobil din Drumul Binelui 
nr. 184 -188, sector 4, extras cont 
bancar Raiffeisen Bank, actele sunt 
originale, contractul este autenti-
ficat  cu nr. 6276, anul 2015, luna 
noiembrie, ziua 06, în faţa Notar 
Public Jipa Florentina -Mihaela, 
propietar Șărban Mihaela.

l Firma CID Accounting & Audit 
SRL cu sediul in Bucuresti, sector 4, 
str.Spinis, nr.11, bl.53, sc.A, parter, 
a p .  1 ,  C U I  2 7 8 4 6 8 7 , 
J40/12666/2010, pierdut certificat de 
inregistrare seria B, nr.2434172 si 
c e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r  n r. 
627577/2010. Le declar nule.

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 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 c3p3b3l3-
t3t3 (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,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 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 
d3d3 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.

ERATĂ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în Suceava, B-dul. 1 Mai 
nr. 5 A, iniţiază procedura de concesionare prin licitaţie publică 
pentru parcelele de teren având destinaţia de pajişte păşune 
naturală:

4.1. Data - limită de depunere a ofertelor: 04.05.2018, ora 8.30.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere 

a ofertelor: 04.05.2018, ora 11.00.
Celelalte informaţii publicate în data de 02.04.2018, în mass media, 

sunt valabile.


