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OFERTE SERVICIU
l Societate de pază angajează
agenți de securitate și intervenție
atestați pentru control trafic
CFR și însoțire transporturi de
bunuri pe cale ferată (gardare).
Vârsta maximă 40 ani. Relații la
nr.de tel. 0785.285.972.
l Grădiniţa nr. 211, cu sediul în
localitatea Bucureşti, str. Trapezului, nr. 1A, sector 3, organizează concurs pentru ocuparea
postului temporar vacant de
bucătar, nivel studii: medii.
Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: proba practică:
data de 09.05.2017, ora 10:00, la
sediul unităţii; proba de interviu:
data de 12.05.2017, ora 10:00, la
sediul unităţii. Data limită până
la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile de la afişare, la
sediul instituţiei. Persoană de
contact: Petre Mihaela, telefon:
0759993376.
l DSVSA Suceava organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar
vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului Antifraudă al Direcţiei
Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Suceava.
Proba scrisă va avea loc la sediul
DSVSA Suceava în data de 09
mai 2017, ora 10.00, iar data şi
ora interviului vor fi anuntaţe
după proba scrisă. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul
DSVSA Suceava şi pe site-ul
DSVSA Suceava www.ansvsa.
ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul DSVSA
Suceava, compartimentul juridic
ş i r e s u r s e u m a n e n r.
0230.522.848.
l Liceul Tehnologic „General
Magheru”, cu sediul în localitatea Râmnicu Vâlcea, str.Calea
lui Traian, nr.43, judeţul Vâlcea,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -numele funcţiei:
supraveghetor noapte, 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
12.05.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 18.05.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă minim 5 ani;
-cunoştinţe de legislaţie specifică
locului de muncă. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Liceului
Tehnologic „General Magheru”.
Relaţii suplimentare la sediul
Liceului Tehnologic „General
Magheru”, persoană de contact:
Gavrilă Cerasela Elena, telefon:
004.0350.401.627, fax:
004.0350.401.628, e-mail: ltgeneralmagheru@yahoo.com

l Liceul „Matei Basarab”, cu
sediul în localitatea Craiova, str.
Vasile Alecsandri, nr.113, judeţul
Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de:
-muncitor calificat nivel III: 1
post, conform HG
286/23.03.2011; -administrator
patrimoniu III S: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011;
-îngrijitor I M: 1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 12.05.2017, ora
10.00 -administrator patrimoniu; -proba interviu în data
de 12.05.2017, ora 13.00 (toate
posturile); -proba practică în
data de 12.05.2017, ora 15.00
(muncitor, îngrijitor). Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
medii de specialitate pentru
postul de muncitor; -vechime:
minim 5 ani; -absolvent profil
construcţii/constructor finisor;
-studii generale/medii pentru
postul de îngrijitor; -vechime: nu
este cazul; -studii superioare
(inginer, economist), cu o
vechime în specialitatea studiilor
de minimum 5 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Liceului
„Matei Basarab” Craiova, până
la data de 04.05.2017, ora 16.00.
Relaţii suplimentare la sediul
Liceului „Matei Basarab”
Craiova, persoană de contact:
Ana Urziceanu, telefon:
0351.428.020, fax: 0351.428.020.
l Te a t r u l d e A n i m a ţ i e
Ţăndărică, cu sediul în Bucureşti, str.Eremia Grigorescu,
nr.24, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
Atelier Scenă și Formație
Muncitori: Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de
spectacole, tr.I -2 posturi,
conform HG nr.286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. 1.Pentru
muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole,
tr.I, concursul se va desfăşura
astfel: -proba practică în data de
15 mai 2017, ora 13.00; -proba
interviu în data de 19 mai 2017,
ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii specifice: -studii medii
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în domeniul artistic, în instituțiile de artă
și spectacole (teatru) de
minimum 5 ani. 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 Teatrului
de Animaţie Ţăndărică, din str.
Eremia Grigorescu, nr.24, sector
1, Compartimentul Resurse
Umane. Relaţii suplimentare la
sediul din str.Eremia Grigorescu,
nr.24, sector 1, Compartimentul
Resurse Umane, persoană de
contact: Iordache Florentina,
telefon: 021.316.30.02.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, organizează
concurs pentru promovarea
funcţiei publice de conducere de
Şef Serviciu- Serviciul Poliţia
Locală. Condiţiile specifice sunt
prevăzute în ART. 66- din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul
Funcţionarilor Publici (r2).
Termenul de depunere a dosarelor este prevăzut de art. 49
alin. (1) din H.G. 611/2008.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină documentele
prevăzute de art. 143 din H.G.
611/2008. Concursul începe în
data de 30.05.2017, orele 10:00–
proba scrisă, 02.06.2017orele
10:00– interviul şi se desfăşoară
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul,
bibliografia şi tematica de
concurs sunt afişate la avizierul
unităţii şi pe site-ul unităţii.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Oraş
Bragadiru sau la telefon
021/4480795, interior 113.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
unor funcţii publice de execuţie,
după cum urmează: Referent,
clasa III, grad profesional asistent– Serviciul Public Comunitar
Local pentru Evidenţa Persoanelor -Compartiment Stare
Civilă: -studii liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în specialitate: minim 1 an.
Consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Investiţii,
Achiziţii publice şi Protecţia
mediului– Compartiment investiţii, urmărire contracte: -studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diploma de licenţă;
-vechime în specialitate: minim 9
ani. Poliţist local, clasa I, grad
profesional debutant- Serviciul
Poliţia Locală– Compartiment
siguranţa rutieră: -studii superioare de lungă durată absolvite cu
diploma de licenţă; Termenul de
depunere a dosarelor este
prevăzut de art. 49 alin. (1) din
H.G. 611/2008 şi trebuie să
conţină documentele prevăzute
de art. 49 alin. (1) din H.G.
611/2008. Concursul începe în
data de 24.05.2017, orele 10:00–
proba scrisă, 26.05.2017 orele
10:00– interviul şi se desfăşoară
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul,
bibliografia şi tematica de
concurs sunt afişate la avizierul
unităţii şi pe site-ul unităţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau la telefon 021/4480795,
interior 113.

l România. Judeţul Ialomiţa.
Consiliul Local Ţăndărei. Nr.
136 din 10.04.2017. Anunţ.
Complexul de Servicii Sociale
Ţăndărei, cu sediul în oraşul
Ţăndărei, strada Gării, nr. 92,
judeţul Ialomiţa, organizează în
data de 12.05.2017, ora 10.00,
concursuri pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante:
asistent medical – 1 post, normă
întreagă, perioadă nedeterminată; infirmieră – 1 post, normă
întreagă, perioadă nedeterminată; infirmieră, normă întreagă,
perioadă determinată. Data
limită de depunere a dosarelor la
sediul Complexului de Servicii
Sociale Ţăndărei este 04.05.2017,
ora 15.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Complexului de Servicii Sociale
Ţăndărei sau la numărul de
telefon 0243.273292.
l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu sediul în, B-dul
Gheorghe Magheru nr 31, București, Sector 1, scoate la concurs,
în data de 22.05.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul ministerului, următoarele posturi
vacante: Consilier clasa I, grad
profesional superior - Serviciul
Economico-Financiar, Birou
Buget-Contabilitate. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul Funcţionarilor
Publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
științelor economice; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Consilier clasa I, grad profesional principal – Serviciul Econom i c o - F i n a n c i a r, B i r o u
Buget-Contabilitate. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul Funcţionarilor
Publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; Condiţii

specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
științelor economice; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea
a –III– a, la sediul Ministerul
Apelor și Pădurilor.
l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu sediul în, B-dul
Gheorghe Magheru nr 31, București, Sector 1, scoate la concurs,
în data de 22.05.2017, la sediul
ministerului, următorul post
vacant: Consilier clasa I, grad
profesional superior– Direcția
Afaceri Europene și Relații
Internaționale. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul Funcţionarilor
Publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
fundamental – științe ingineresti; Perfecţionări (specializări)
- în domeniul protecţiei mediului
şi/sau afacerilor europene dovedite cu diplomă/certificat de
participare; Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) –
Cunoștințe de limba engleză
(citit, scris, vorbit), nivel avansat
- proba eliminatorie; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate, apt
pentru deplasări ocazionale;
Programul concursului: 22.05.2017, ora 09:00 – proba
eliminatorie de limba străină; -
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22.05.2017, ora 12:00 – proba
scrisă; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul Ministerul Apelor și
Pădurilor.
l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu sediul în, B-dul
Gheorghe Magheru nr 31, București, Sector 1, scoate la concurs,
în data de 23.05.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul ministerului, următorul post vacant:
Consilier clasa I, grad profesional superior - Direcția Generală Investiții, Achiziții și
Logistică, Serviciul Logistică și
PSI. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul
Funcţionarilor Publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul Ministerul Apelor și
Pădurilor.
l Anunţ privind organizarea
evaluării/selecţiei prealabile a
candidaţilor pentru funcția de
Director Economic al R.A. Aeroportul “ Delta Dunarii “ Tulcea.
Consiliul de Administraţie al
R.A. Aeroportul “Delta
Dunarii“ Tulcea anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru
funcția de Director Economic al
R.A. Aeroportul “Delta
Dunarii“ Tulcea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.
109/2011, privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor
publice. I. Condiţii de candidare:
1. Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România; 2. Studii
superioare absolvite cu diploma
de licenţă, in profilul economic;
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3. Vechime (cuprinzand toate
aspectele activitatii financiar-contabile) in specialitatea
studiilor necesare exercitarii
functiei – minim 5 ani; 4. Exercitiul deplin al drepturilor civile si
politice; 5. Sa nu fi suferit vreo
condamnare pentru fapte ce l-ar
face incompatibil cu functia
pentru care candideaza, 6.
Cazier judiciar; 7. Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei
care candidează, atestată pe bază
de documente medicale valabile;
8. Cunostinte de limba engleza (
scris, citit, vorbit); 9. Cunostinte
avansate de utilizare a programelor de calculator specific,
respective programe de contabilitate, salarizare etc. II. Criterii
de selecţie. 1. Îndeplinirea condiţiilor de candidare şi a celor
cerute prin Ordonanta de
Urgenţă nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 2. Abilităţi
manageriale şi personale
evaluate pe baza următoarelor
criterii: 2.1. Educaţia: 2.1.1.
nivelul educaţiei (ciclurile academice: licenţă); 2.1.2. volumul,
calitatea educaţiei adiţionale şi
certificări legate de domeniul de
activitate (tranning-uri, cursuri,
seminarii etc.); 2.2. Experienţa
managerială: 2.2.1. vechimea
totala ( cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile) in specialitatea studiilor
necesare exercitarii functiei –
minim 5 ani; 2.2.2. tipul de
vechime acumulată (executivă /
neexecutivă); 2.2.3. similaritatea
cu domeniul de activitate al R.
A. Aeroportul „Delta Dunării„
Tulcea, respectiv ca post/funcţie:
domeniu/departament + nivelul
ierarhic; 2.3. Profilul managerial:
2.3.1 competenţe profesionale
generale: limbi străine, tehnologice – cunoştinţe utilizare IT,
financiare, comunicare, planificare şi organizare, de control, de
management al riscului, altele.
2.3.2. profil personal: imagine,
conduită, analiză & sinteză,
capacitate de decizie, comunicare, iniţiativă, profil intelectual.
Detalii suplimentare pot fi obtinute accesând www.aeroportul-tulcea.ro sau la nr. de tel.
0240512910 int. 111 – Responsabil resurse umane.

l Anunţ privind organizarea
evaluării/selecţiei prealabile a
candidaţilor pentru funcția de
Director Operational al R.A.
Aeroportul “Delta Dunarii”
Tulcea. Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul “ Delta
Dunarii “ Tulcea anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru
funcția de Director Operational
al R.A. Aeroportul “Delta
Dunarii” Tulcea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.
109/2011, privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor
publice. I. Condiţii de candidare:
1. Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România; 2. Absolvent cu diplomă al scolii de
aviaţie, cu durata studiilor de 4
ani, învăţământ de zi, şi o a doua
instituţie de învăţământ superior
cu licenţă; 3. Vechime necesară
exercitării funcţiei minim 15 ani
- similaritatea cu domeniul de
activitate al R.A. Aeroportul
„ D e l t a D u n ă r i i ” Tu l c e a ,
respectiv ca post/funcţie:
domeniu/departament + nivelul
ierarhic; 4. Exercitiu deplin al
drepturilor civile si politice; 5. Sa
nu fi suferit vreo condamnare
pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care
candideaza, 6. Cazier judiciar; 7.
Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei care candidează,
atestată pe bază de documente
medicale valabile; 8. Cunostinte
de limba engleza (scris, citit,
vorbit); 9. Cunoştinţe avansate
de utilizare a programelor de
calculator specifice; 10. Abilitati
de comunicare si lucru in echipa.
II. Criterii de selecţie. 1. Îndeplinirea condiţiilor de candidare şi
a celor cerute prin Ordonanta de
Urgenţă nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 2. Abilităţi
manageriale şi personale
evaluate pe baza următoarelor
criterii: 2.1. Educaţia: 2.1.1.
nivelul educaţiei (ciclurile
academice: şcoala aviaţie zi,
licenţă); 2.1.2. volumul, calitatea
educaţiei adiţionale şi certificări
legate de domeniul de activitate,
respectiv ca post/funcţie:
domeniu/departament + nivelul
ierarhic; 2.3. Cursuri absolvite:

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Costești. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și ale Codului de
procedură ﬁscală republicat, a unor active aparținând: SC Flavio
Serv Complex SRL - Slobozia după cum urmează: Denumire,
Valoare [RON, fără TVA]: Autoturism Peugeot 407 2,0 HDI, 8.267
lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO39TREZ0505067XXX000772
deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de procedură ﬁscală republicat, până în ziua de 05-05-17.
Licitația va avea loc în data de 08-05-17, ora 11:00:00, la SC
Flavio Serv Complex SRL. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la SFO Costești, 0248/672768.

MIERCURI / 19 APRILIE 2017
2.3.1. IATA – Operaţiuni Avansate de Aeroport respectiv:
2.2.1.1. Sistemul de management al Siguranţei pe aeroport.
2.2.1.2. Standarde şi certificarea
Aeroportului, 2.2.1.3. Managementul supervizării funcţiilor de
siguranţă, 2.2.1.4. Operaţiuni
avansate pe aeroport; 2.3.2.
Sistemul de Management al
Siguranţei, 2.3.3. Managementul
Situaţiei de Criză, 2.3.4. Auditor
Intern al Sistemului de Calitate
ISO 9001, ISO 19011, 2.3.5.
Managementul Securităţii Aviaţiei Civile, 2.3.6. Instructor de
Securitate Aeronautică, 2.3.7.
Manager al Sistemelor de management al Calităţii; 2.3.8.
Cursuri de pregătire echipamente de deservire a aeronavelor şi echipamente de control
bagaje. 2.3.9. Curs formator –
cod COR 242401. 2.3. Experienţa managerială: 2.3.1.
Vechime necesară exercitării
funcţiei minim 15 ani - similaritatea cu domeniul de activitate
al R.A. Aeroportul „Delta
Dunării” Tulcea, respectiv ca
post/funcţie: domeniu/departament + nivelul ierarhic; 2.3.2.
tipul de vechime acumulată
(executivă / neexecutivă). 2.4.
Profilul managerial: 2.4.1.
competenţe profesionale generale: limbi străine, tehnologice –
c u n o ş t i n ţ e u t i l i z a r e I T,
comunicare, planificare si organizare, de control, de management al riscului, standarde
profesionale – planificare şi
organizare, altele. 2.4.2. profil
personal: imagine, conduită,
analiză & sinteză, capacitate de
decizie, adaptabilitate, relaţii
interpersonale, influenţă, iniţiativă, profil intelectual. 2.4.3.
profilul moral: incompatibilităţi
şi/sau conflicte de interese, reglementate prin legi şi alte prevederi normative. Detalii
suplimentare pot fi obtinute
a c c e s â n d w w w. a e r o p o rtul-tulcea.ro sau la nr. de tel.
0240512910 int. 111 – Responsabil resurse umane.
l Anunţ privind organizarea
evaluării/selecţiei prealabile a
candidaţilor pentru funcția de
Director General al R.A. Aero-

portul “Delta Dunarii“ Tulcea.
Consiliul de Administraţie al
R.A. Aeroportul “Delta
Dunarii“ Tulcea anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru
funcția de Director General al
R.A. Aeroportul “Delta
Dunarii” Tulcea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.
109/2011, privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor
publice. I. Condiţii de candidare:
1. Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România; 2. Absolvent cu diplomă al scolii de
aviaţie, cu durata studiilor de 4
ani, învăţământ de zi, şi o a doua
instituţie de învăţământ superior
cu licenţă şi master; 3. Vechime
necesară exercitării funcţiei
minim 15 ani - similaritatea cu
domeniul de activitate al R.A.
Aeroportul „Delta Dunării”
Tulcea, respectiv ca post/funcţie:
domeniu/departament + nivelul
ierarhic; 4. Exercitiul deplin al
drepturilor civile si politice; 5. Sa
nu fi suferit vreo condamnare
pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care
candideaza, 6. Cazier judiciar; 7.
Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei care candidează,
atestată pe bază de documente
medicale valabile; 8. Cunostinte
de limba engleza (scris, citit,
vorbit); 9. Cunoştinţe avansate
de utilizare a programelor de
calculator specifice; 10. Abilitati
de comunicare si lucru in echipa.
II. Criterii de selecţie: 1. Îndeplinirea condiţiilor de candidare şi
a celor cerute prin Ordonanta de
Urgenţă nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 2. Abilităţi
manageriale şi personale
evaluate pe baza următoarelor
criterii: 2.1. Educaţia: 2.1.1.
nivelul educaţiei (ciclurile
academice: şcoala aviaţie zi,
licenţă, master); 2.1.2. volumul,
calitatea educaţiei adiţionale şi
certificări legate de domeniul de
activitate, respectiv ca post/
funcţie: domeniu/departament +
nivelul ierarhic; 2.2. Cursuri
absolvite: 2.2.1. Management
general; 2.2.2. Management de
aeroport; 2.2.3. Certificarea
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Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Costești. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și ale Codului de
procedură ﬁscală republicat, a unor active aparținând: SC Terra
Investment SRL - Ștefan cel Mare după cum urmează: Denumire,
Valoare [RON, fără TVA]: Autotractor MAN - TGA18460,
Autotractor MAN - TGA 18430, Semiremorcă STAS 0-34/3FAK,
108.194 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO39TREZ0505067XXX000772
deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de procedură ﬁscală republicat, până în ziua de 08-05-17.
Licitația va avea loc în data de 09-05-17, ora 11:00:00, la SC
Terra Investment SRL. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa
de la SFO Costești, 0248/672768.

aerodromurilor; 2.2.4.
Marketing aeroportuar; 2.2.5.
Controlul intern al calităţii în
securitatea aviaţiei civile; 2.2.6.
Managementul securităţii aviaţiei civile; 2.2.7. Reglementări
aeroportuare ale U.E. 2.3. Experienţa managerială: - vechime
necesară exercitării funcţiei
minim 15 ani - similaritatea cu
domeniul de activitate al R.A.
Aeroportul „Delta Dunării”
Tulcea, respectiv ca post/funcţie:
domeniu /departament + nivelul
ierarhic; - tipul de vechime
acumulată (executivă / neexecutivă); 2.4. Profilul managerial:
2.4.1. competenţe profesionale
generale: limbi străine, tehnologice – cunoştinţe utilizare IT,
comunicare, planificare si organizare, de control, de management al riscului, standarde
profesionale – planificare şi
organizare, altele. 2.3.1. profil
personal: imagine, conduită,
analiză & sinteză, capacitate de
decizie, adaptabilitate relaţii
interpersonale, influenţă, iniţiativă,profil intelectual. 2.3.2.
profilul moral: incompatibilităţi
şi/sau conflicte de interese, reglementate prin legi şi alte prevederi normative. Detalii
suplimentare pot fi obtinute
a c c e s â n d w w w. a e r o p o rtul-tulcea.ro sau la nr. de tel.
0240512910 int. 111 – Responsabil resurse umane.
l Primăria Comunei Tătăruşi,
judeţul Iaşi, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de consilier,
clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Contabil. Probele stabilite
pentru concurs: proba scrisă şi
interviul. Condiţiile de desfăşurare a concursului: Data până la
care se depun dosarele de
înscriere pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă
de consilier, clasa I, grad profesional superior, în maximum 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a-III-a. Locul
depunerii dosarelor: Primăria
Comunei Tătăruşi; -selecţia
dosarelor de concurs:

03-06.05.2017; -data/ora/locul de
organizare: -proba scrisă
-19.05.2017, ora 10.00/Primăria
Comunei Tătăruşi; -interviul
-19.05.2017, ora 13.00/Primăria
Comunei Tătăruşi. Condiţii de
participare la concurs pentru
funcţia publică de execuţie
vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior: -Condiţii
generale: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare; -Condiţii specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
economic; -cunoştinţe de
operare pe calculator: Microsoft
Office, Internet -nivel mediu;
-vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției
publice, potrivit art.57, alin.(5),
lit.„a” din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -9
(nouă) ani. Relaţii la telefon:
0232.722.828 sau 0786.189.544.
l Primăria Comunei Voineşti,
cu sediul în localitatea Voineşti,
strada Principală, nr.FN, judeţul
Iaşi, organizează concurs, în
temeiul HG 286/2011, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
vacante de: 1.Psihopedagog,
studii S în domeniul Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea Psihopedagogie special
sau Psihologie, la Centrul de zi
pentru copii „Ioanid Romanescu”, Voineşti, nu necesită
vechime. Concursul se va desfăşura conform calendarului
următor: -proba scrisă va avea
loc în data de 12.05.2017, ora
10.00, la sediul Primăriei
Voineşti; -proba interviu, la o
dată comunicată ulterior. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: a)să aibă
cetăţenie română; b)să cunoască
limba română, scris şi vorbit; c)
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Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Costești. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și ale Codului de
procedură ﬁscală republicat, a unor active aparținând: SC Bial
Industrial Steel SRL - Slobozia după cum urmează: Denumire,
Valoare [RON, fără TVA]: Citroen Berlingo, Iveco Stralis AS 440S45T, Iveco Stralis AS 440 -S42T, Iveco Stralis AS 440 -S42T,
Iveco Stralis AS 440 - S50TP, 221.843 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO39TREZ0505067XXX000772 deschis la Trezoreria Costești,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de procedură ﬁscală
republicat, până în ziua de 04-05-17. Licitația va avea loc în data
de 05-05-17, ora 11:00:00, la SC Bial Industrial Steel SRL.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la SFO Costești,
0248/672768.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)să
aibă capacitate deplină de exerciţiu; e)să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza fişei medicale; f)să îndeplinească condiţiile de studii şi
vechime conform cerinţelor
postului scos la concurs; g)să nu
fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau
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 l-ar
face incompatibil cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.
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 Primăriei Comunei
Voineşti, biroul Resurse Umane,
până în data de 04.05.2017, ora
16.00. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei
Voineşti, persoană de contact:
Vă t ă m a n u A l e x a n d r a ,
tel.0232.294.755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com.

CITAȚII
l Numitul Smochină Victor
cheamă în judecată pe numita
Smochină Maricica în data de
04 mao 2017 la Judecătoria Iași,
dos. 24990/245/2016 la complet
C02M, având ca obiect „divorț
fără minori”.
l Subsemnatul Guţă Ilie, în
calitate de reclamant, citează
pe SC Supercom SA în calitate
de pârât, SC Foresta Total CD
SRL, Crăciun Stelian cu ultimul
domiciu cunoscut în comuna
Miceşti, sat Purcăreni, judeţul
Argeş ŞI Andrei Radu Marian,
cu domiciliul în comuna Mărăcineni, judetul Arges, în data de
29.05.2017, ora 08.30, la Judecătoria Pitesti, în dosarul
nr.3790/280/2017, având ca
obiect obligatia de a face.

l Moştenitorii defunctei
Stanciu I.Rada, decedată la
11.10.2009, cu ultimul domiciliu
în com. Cornetu, str. Daliilor, nr.
59, Ilfov, sunt citaţi a se prezenta
la Biroul Notarului Individual
Savu Nicolae, cu sediul în
Bragadiru, Şos. Alexandriei, nr.
243, în data de 05.05.2017, ora
14.00.
l Numita Baraitaru Nicoleta cu
ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Câmpulung, str.
Lascăr Catargiu nr. 36, judeţul
Argeş este citată la Judecătoria
Câmpulung pe data de
15.05.2017, ora 8,30, completul
C7 civil, în calitate de pârât în
dosarul civil nr. 660/205/2017,
reclamant Municipiul Câmpulung, având ca obiect pretenţii
contravaloare chirie restantă,
penalităţi şi evacuare.

SOMAȚII
l România, Autoritatea Judecătorească Judecătoria Târgu
Secuiesc. Operator date cu
caracter personal înscris în registrul de evidenţă şi prelucrare a
datelor cu caracter personal sub
nr.3875 şi 4745. Dosar nr.
1256/322/2017 din 6.04.2017.
Către. Somaţie. Se aduce la
cunoştinţa publică faptul că
există pe rolul acestei instanţe
dosarul civil 1256/322/2017,
având ca obiect dobândirea
dreptului de proprietate prin
uzucapiune de către numitul
Veres Janos Zoltan la cererea
formulată de acesta, asupra
imobilului situat în comuna
Mereni, satul Lutoasa, judeţul
Covasna, înscris în cartea
funciară nr.23089 Mereni, sub nr.
top. 234, 235, jud. Covasna,
provenit din conversia de pe
hârtie a cărţii funciare vechi
nr.1031 Lutoasa în suprafaţă de
1.362mp. Prezenta Somaţie va fi
afişată termen de 1 lună la sediul
instanţei şi la sediul Primăriei
Mereni, judeţul Covasna, perioadă în care toţi cei interesaţi pot
să facă opoziţie, în caz contrar se
va trece la judecarea cererii.
Preşedinte, Raicea Liviu. Grefier,
Cseh Eva.
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Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Costești. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și ale Codului de
procedură ﬁscală republicat, a unor active aparținând:
Consumcoop Stolnici Societate Cooperativă - Stolnici după cum
urmează: Denumire, Valoare [RON, fără TVA]: Spațiu Comercial
(magazin sătesc) în suprafață de -252 mp situat în com. Bârla,
Jud. Argeș - fără teren, 60.664 lei. Prețurile menționate
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO39TREZ0505067XXX000772 deschis la Trezoreria Costești,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de procedură ﬁscală
republicat, până în ziua de 02-05-17. Licitația va avea loc în data
de 03-05-17, ora 11:00:00, la Consumcoop Stolnici punct de
lucru Bârla. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la SFO
Costești, 0248/672768.

l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Chisineu Cris
se afla dosarul nr. 170/210/2017
cu termen de judecata la data de
23.05.2017, avand ca obiect
cererea petentului Coroi
Nicolae, cu dom. in Horia nr.
453 jud. Arad, pentru constatarea dobandirii de catre acestuia a dreptului de proprietate
prin uzucapiune, asupra imobilului format din casa de locuit si
teren situat in Berechiu nr. 360
jud. Arad, CF 302829 Apateu
topo 477-478/a. Persoanele interesate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai
sus in termen de o luna de la
data publicarii prezentei
somatii.

DIVERSE
l SC Eco Tudoor SRL anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul ‘’Schimbare destinatie
din hala atelier mechanic in hala
atelier tamplarie ‘’propus a se
realize in oras Comanesti, strada
Crinului, nr 15, judetul Bacau.
Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agentiei Pentru Protectia
Mediului Bacau din strada
Oituz nr 23 si la sediul SC Eco
Tudoor SRL din oras Comanesti, strada Crinului, nr. 15,
judetul Bacau., in zilele de luni
pana joi intre orele 8-16 si vineri
intre orele 8-14. Observatiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului Bacau.
l Comuna Giubega. Judeţul
Dolj. Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorială
Giubega, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.1, 2, 3 şi
4 începând cu data de
24.04.2017, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei
comunei Giubega, 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 S.C. Comnord S.A. având
sediul în str. Calea Griviţei, nr.
136, sector 1, Bucureşti, titular
al planului/ programului PUZConstruire Zonă ComercialăHypermaket, Construire Zonă
Comercială- Servicii, Construire
Zonă Rezidenţială, Construire
Branşamente Reţele Utilităţi
Publice, Amenajare Acces
Rutier în Soluţie prin Sens Giratoriu, Organizare Şantier, localitatea: Comuna Crevedia, sat
Mânăstirea, şoseaua Bucureşti
-Târgovişte nr. 232A, T42, P237,
jud. Dâmboviţa anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul/ programul
menţionat şi declanşarea etapei
de încadrare. Prima versiune a
planului/ programului poate fi
consultată la sediul A.P.M.
Dâmboviţa, Târgovişte, str.
Calea Ialomiţei, nr. 1, de luni
până joi între orele 9.00- 13.00.
Observaţii/ comentarii şi sugestii
se primesc în scris la sediul
A.P.M. Dâmboviţa, în termen de
18 zile de la data publicării
anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare Preşedintele
Consiliului de Administraţie al
societăţii comerciale S.C. Tubal
–Com S.A., persoană juridică
română, cod unic de înregistrare
15086787, înmatriculată în
Registrul Comerţului sub nr.
J40/13056/2002, cu sediul în
Bucureşti -sector 5, str. Înclinată
nr. 129, covoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii la data de 20 Mai
2017, ora 10.30, la sediul societăţii din Bucureşti -sector 5, str.
Înclinată nr. 129, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central S.A., la data de
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Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Costești. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și ale Codului de
procedură ﬁscală republicat, a unor active aparținând: SC
Agrocom Exclusiv Business SRL - Popești după cum urmează:
Denumire, Valoare [RON, fără TVA]: Instalație adăpare capre,
Instalație hrănire capre, Instalație pasteurizare, Transformator
rețea, Moară uruială (nefunțională), 38.050 lei; Clădire de birouri
(P) în suprafață de 60 mp - fără teren, 92.210 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO39TREZ0505067XXX000772 deschis la Trezoreria
Costești, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de procedură
ﬁscală republicat, până în ziua de 03-05-17. Licitația va avea loc în
data de 04-05-17, ora 11:00:00, la SC Agrocom Exclusiv Business
SRL. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la SFO
Costești, 0248/672768.

17 Mai 2017. Ordinea de zi a
adunării ordinare va fi următoarea: 1. Prezentarea rapoartelor de activitate aferente
anului 2016, respectiv raportul
Consiliului de Administratie al
Societăţii şi raportul auditorului
financiar al Societăţii. 2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare
aferente anului 2016, fixarea
dividendului. 3. Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului
de Administraţie pentru exerciţiul în curs. 4. Adoptarea unei
hotărâri cu privire la gestiunea
Consiliului de Administraţie
aferentă anului 2016 şi aprobă
descărcarea de gestiune. 5.
Stabilirea bugetului de venituri
şi cheltuieli şi a programului de
activitate pentru anul 2017. 6.
Adoptarea unei hotărâri privind
reevaluarea patrimoniului societăţii la data de 31.12.2017. Începând cu data de 19 Aprilie 2017,
documentele şi materialele
informative, referitoare la
problemele incluse pe ordinea de
zi, se pot consulta şi procura
gratuit de la sediul Societăţii din
Bucureşti -sector 5, str. Înclinată
nr. 129. Acţionarii persoane juridice sunt rugaţi să depună
procuri speciale pentru reprezentanţii lor la această adunare,
până cel târziu pe 17 Mai 2017,
la registratura societăţii. Formularele de procuri speciale pot fi
procurate de la sediul Societăţii.
Acţionarii persoane fizice care
doresc să fie reprezentaţi prin
mandatari în adunare, sunt
rugaţi să completeze procuri
speciale de reprezentare ce vor fi
puse la dispoziţia acestora începând cu data de 19 Aprilie 2017
la sediul Societăţii. În cazul în
care adunarea nu se va putea
ţine la prima convocare, a doua
convocare este pentru data de 21
Mai 2017, la ora 10.30, în acelaşi
loc, respectiv sediul societăţii din
Bucureşti -sector 5, str. Înclinată
nr. 129. Prezenta convocare se
face în conformitate cu dispoziţiile legale prevăzute de art. 117
şi următoarele din Legea
31/1990 (republicată). Preşedintele Consiliului de Administraţie, Ing. Ghita Gheorghe.
l Convocare Preşedintele
Consiliului de Administraţie al
societăţii comerciale TUBAL –
Metalica S.A., persoană juridică
română, cod unic de înregistrare
15086795, înmatriculată în
Registrul Comerţului sub nr.
J40/13055/2002, cu sediul în
Bucureşti -sector 5, str. Înclinată
nr. 129, covoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii la data de 20 Mai
2017, ora 09.30, la sediul societăţii din Bucureşti -sector 5, str.
Înclinată nr. 129, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central S.A., la data de
17 Mai 2017. Ordinea de zi a
adunării ordinare va fi următoarea: 1. Prezentarea rapoartelor de activitate aferente
anului 2016, respectiv raportul
Consiliului de Administraţie al
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Societăţii şi raportul auditorului
financiar al Societăţii. 2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare
aferente anului 2016; fixarea
dividendului. 3. Adoptarea unei
hotărâri cu privire la gestiunea
Consilului de Administraţie
aferentă anului 2016 şi aprobarea descărcării de gestiune. 4.
Stabilirea bugetului de venituri
şi cheltuieli şi a programului de
activitate pentru anul 2017. 5.
Fixarea remuneraţiei membrilor
Consiliului de Administraţie
pentru exerciţiul în curs. 6.
Adoptarea unei hotărâri privind
reevaluarea patrimoniului societăţii la data de 31.12.2017. Începând cu data de 19 Aprilie 2017,
documentele şi materialele
informative, referitoare la
problemele incluse pe ordinea de
zi, se pot consulta şi procura
gratuit de la sediul Societăţii din
Bucureşti -sector 5, str. Înclinată
nr. 129. Acţionarii persoane juridice sunt rugaţi să depună
procuri speciale pentru reprezentanţii lor la această adunare,
până cel târziu la data de 17 Mai
2017, la registratura societăţii.
Formularele de procuri speciale
pot fi procurate de la sediul
Societăţii. Acţionarii persoane
fizice care doresc să fie reprezentaţi prin mandatari în adunare,
sunt rugaţi să completeze
procuri speciale de reprezentare
ce vor fi puse la dispoziţia acestora începând cu data de 19
Aprilie 2017 la sediul Societăţii.
În cazul în care adunarea nu se
va putea ţine la prima convocare, a doua convocare este
pentru data de 21 Mai 2017, la
ora 09.30, în acelaşi loc,
respectiv sediul societăţii din
Bucureşti -sector 5, str. Înclinată
nr. 129. Prezenta convocare se
face în conformitate cu dispoziţiile legale prevăzute de art. 117
şi următoarele din Legea
31/1990 (republicată). Preşedintele Consiliului de Administraţie, Ing. Ghita Gheorghe.
l Convocare Administratorul
Unic al Societăţii Comerciale
SEMTEST Craiova S.A., societate de naţionalitate română cu
sediul social în România,
comuna Malu -Mare, strada
Bechetului, km. 8.2, judeţul
Dolj, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Dolj sub
nr. J16/827/1991, cod de înregistrare fiscală RO2302650 (denumită în continuare „SEMTEST”
sau „Societatea”), în baza dispoziţiilor art. 117 din Legea nr.
31/1990 republicată, completată
şi modificată, şi a preved. art. 15
din Actul Constitutiv al societăţii, convoacă în ziua de
30.05.2017, ora 11:00, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, adunare ce se va ţine la
sala de şedinţe de la sediul societăţii din Malu Mare, str. Bechetului, nr. Km 8,2, jud. Dolj,
pentru toţi acţionarii SEMTEST
Craiova S.A. înscrişi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
15.05.2017 (dată de referinţă).
Adunarea Generală Ordinară a
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Acţionarilor va avea următoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea,
dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente
exerciţiului financiar anual
2016; 2. Prezentarea şi dezbaterea Raportului Auditorului
Financiar pentru exerciţiul
financiar anual 2016; 3. Prezentarea şi dezbaterea Raportulului
Administratorului societăţii
pentru exerciţiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2016; 4.
Aprobarea activităţii şi descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea
desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2016; 5. Dezbaterea şi aprobarea repartizării
profitului obţinut în exerciţiul
financiar al anului 2016; 6.
Aprobarea Bugetului de venituri
şi cheltuieli şi Programul de
activitate pentru exerciţiul
financiar al anului 2017; 7.
Fixarea remuneraţiei Administratorului unic al societăţii
pentru anul 2017; 8. Prelungirea
cu un an a mandatului auditorului financiar ARISTOS
CONTAB S.R.L. în vederea
auditării situaţiilor financiare
aferente exerciţiului financiar al
anului 2017. 9. Împuternicirea
Directorului General al societăţii
să ducă la îndeplinire hotărârea
A.G.O.A. şi să îndeplinească
toate formalităţile necesare
pentru efectuarea înregistrărilor/
menţiunilor privind hotărârea
A.G.O.A. în Registrul Comerţului şi publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României.
Dreptul de vot poate fi exercitat
personal sau prin împuternicit
pe bază de procură specială care
va fi prezentată înainte de începerea adunării generale. Acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi
în adunarea generală decât prin
alţi acţionari. În caz de neîntrunire a cvorumului în prima zi de
ţinere, adunarea generală ordinară a acţionarilor se va ţine în
ziua de 31.05.2017, în acelaşi loc,
la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi. Administrator
Unic, Bîlteanu Gheorghe.
l Convocare în conformitate cu
prevederile articolului 117 din
Legea societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi având
în vedere prevederile din Actul
Constitutiv al Industrialexport
S.A., societate pe acţiuni de naţionalitate română, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Bucureşti
sub nr. J40/252/1991, Cod Unic
de Înregistrare 1554446, cu
sediul social în Bucureşti,
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.
175, etaj 7, camera B7, (denumită în continuare „Industrialexport” sau „Societatea”),
Preşedintele Consiliului de
Administraţie al Societăţii
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor Industrialexport S.A. pentru ziua de
26.05.2017, ora 10:00, respectiv
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Industrialexport S.A. pentru ziua de

26.05.2017, ora 11:00, ambele
urmând a se ţine la sediul Societăţii din Bucureşti, sectorul 1,
Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7,
sala de şedinţe, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
acţionarilor Societăţii la sfârşitul
zilei de 15.05.2017, stabilită ca
dată de referinţă pentru ambele
adunări. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor este următoarea: 1.
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Situaţiilor Financiare
anuale întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2016, pe
baza Raportului Auditorului
Financiar al Societăţii şi a
Raportului Consiliului de administraţie al Societăţii; 2. Aprobarea activităţii şi descărcarea
de gestiune a Consiliului de
Administraţie al Societăţii
pentru activitatea desfaşurată în
exerciţiul financiar al anului
2016; 3. Aprobarea prelungirii
mandatelor administratorilor
Industrialexport S.A. pentru o
durată de 4 (patru) ani de la
data expirării acestora, respectiv
de la data de 25.04.2017, până
la data de 25.04.2021, inclusiv; 4.
Aprobarea ratificării tuturor
actelor şi operaţiunilor efectuate
de către Consiliul de Administraţie al Societăţii în perioada
cuprinsă între data expirării
mandatelor membrilor săi, până
la data ţinerii adunării generale
pentru prelungirea acestor
mandate; 5. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli al Societăţii
pentru anul 2017. 6. Aprobarea
prelungirii mandatului auditorului financiar al Societăţii,
ARISTOS CONTAB S.R.L.,
pentru o durată de 3 (trei) ani; 7.
Împuternicirea Directorului
General al Societăţii, dl. Bezerghianu Niculai să aducă la
îndeplinire hotărârea Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor; împuternicitul va îndeplini
toate formalităţile necesare
pentru efectuarea înregistrărilor/
menţiunilor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul
Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti,
precum şi publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României,
cu posibilitatea de a sub-delega
aceste atribuţii unei terţe
persoane. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea: 1. Aprobarea modificării
art. 17 alin. 5 din Actul constitutiv al Societăţii, care va avea
următorul conţinut: „Membrii
Consiliului de administraţie
sunt: Bezerghianu Niculai, cetăţean român născut la data de
15.06.1960 în Bucureşti, cu
domiciliul în Bucuresti, sectorul
6, Aleea Potaisa, nr 3, bloc X1,
scara A, etaj 1, apt. 5, CNP
1600615400026, posesor al C.I.
seria RR, nr. 538855 emisă de
SPCEP S6, biroul nr. 3 la data
de 02.09.2008, pentru o durată a
mandatului până la 25.04.2021
–Preşedinte; Iliuta Remus, cetăţean român născut la 02.11.1967

MIERCURI / 19 APRILIE 2017
în com. Galăţeni, jud.
Teleorman, cu domiciliul în
Bucuresti, sectorul 1, str. Nicolae
G. Caramfil, nr. 32, bl. 1B, scara
2, etaj 1, apt. 12, CNP
1671102344243, posesor al C.I.,
seria RR, nr. 361464 emisă de
SPCEP S1, biroul nr 2 la data de
18.11.2005, pentru o durată a
mandatului până la
25.04.2021-Administrator;
Mihailov Sergiu, cetăţean
român, născut la data de
06.06.1979 în Chişinău, Republica Moldova, cu domiciliul în
Bucureşti, sectorul 3, Str. Lotrioara, nr. 20, bl. V39, sc. 2, et. 5,
apt. 80, CNP 1790606245428,
posesor al C.I. seria RT nr.
524007, emisă de SPCEP S3
biroul nr. 3 la data de 26.10.2007,
pentru o durată a mandatului
până
la
data
de
25.04.2021-Administrator.” 2.
Împuternicirea Directorului
General al Societăţii, dl. Bezerghianu Niculai să aducă la
îndeplinire hotărârea Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor; împuternicitul va semna
Actul constitutiv al Societăţii în
forma actualizată conform hotărârii, va îndeplini toate formalităţile necesare pentru efectuarea
înregistrărilor/ menţiunilor
cuprinse în hotărârea Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor la Registrul Comerţului
Bucureşti, precum şi în faţa
oricărei alte autorităţi în drept,
cu posibilitatea de a sub-delega
aceste atribuţii unei terţe
persoane. Completarea ordinii
de zi. În cel mult 15 zile de la
publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a -IV-a, unul
sau mai mulţi acţionari ai Societăţii reprezentând, individual
sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al acesteia, pot
înainta Consiliului de Administraţie al Societăţii cereri privind
introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare a
Acţionarilor. Participarea la
ședințele Adunării Generale
Ordinare/ Extraordinare a Acţionarilor. Acţionarii care posedă
acţiuni la purtător au drept de
vot numai dacă şi-au depus acţiunile la sediul Societăţii cu cel
putin 5 zile înainte de Adunări.
La Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Acţionarilor pot participa şi pot vota,
direct sau prin reprezentare, în
baza unei procuri speciale toţi
acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la data de
15.05.2017, stabilită ca dată de
referinţă pentru ambele adunări.
Toţi acţionarii reprezentaţi în
baza unei procuri speciale se vor
asigura că aceste procuri vor fi
depuse în original la sediul social
al Societăţii cu cel mult 48 de ore
înainte de data ședințelor, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot în Adunarea
Generală Ordinară/ Extraordinară a Acţionarilor. Procurile
vor rămâne valabile pentru a
doua adunare, în cazul în care
prima adunare este amânată din

cauza neîndeplinirii cerinţelor
legale. În cazul în care nu se vor
îndeplini condiţiile legale
privind ținerea Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare a
Acționarilor, Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a
Acţionarilor se reprogramează
pentru data de 29.05.2017, la
aceleaşi ore, în acelaşi loc și cu
aceeași ordine de zi pentru
fiecare dintre adunări; data de
referință stabilită pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi
să participe şi să voteze în cadrul
Adunării Generale Ordinare/
Extraordinare a Acționarilor,
rămâne neschimbată. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Bezerghianu Niculai

LICITAȚII
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani scoate la licitaţie 1
câine de serviciu (rasa ciobănesc
german). Şedinţa de licitaţie cu
strigare va avea loc la data de
05.05.2017, ora 10.00, la sediul
IPJ Botoşani. Documentele
pentru participarea la licitaţie şi
caietul de sarcini se ridică cu cel
puţin 3 (trei) zile înainte de data
şedinţei de licitaţie, de la IPJ
Botoşani -Serv.Logistic, între
orele 08-16.00, de luni până
vineri, tel. 0231.507231, 507.325.
În cazul în care la şedinţa de
licitaţie nu se prezintă nici un
licitator, aceasta se va repeta în
termen de 5 zile.
l Debitorul SC SGF Group
Managment
SRL,
CIF:15897665; sediul social
Bucuresti, str. Nicolae Caramfil,
n r. 7 1 - 7 3 , s e c t o r 3 ,
J40/15207/2003, aflata în procedură de faliment in bankruptcy,
e n f a i l l i t e î n d o s a r n r.
41119/3/2016 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL reprezentata de ec
Popescu Emil, cu sediul procesual ales în Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare: Bunul
mobil „Instalatie de valorificare
a cenusii de pirita prin metoda
flotatiei” compus din: 1. Buncar
de alimentare. 2. Alimentator cu
banda. 3. Alimentator cu banda.
4. Banda transportoare. 5.
Banda transportoare
500mmx12m. 6. Cilindru de
dezagregare. 7. Cilindru de
dezagregare. 8. Celula de flotatie
5,7 mc. 9. Celula de flotatie 5,7
mc. 10. Celula de flotatie 5,7 mc.
11. Celula de flotatie 5,7 mc. 12.
Celula de flotatie 5,7 mc. 13.
Celula de flotatie 5,7 mc. 14.
Celula de flotatie 5,7 mc. 15.
Celula de flotatie 5,7 mc. 16.
Celula de flotatie 5,7 mc. 17.
Celula de flotatie 5,7 mc. 18.
Celula de flotatie 5,7 mc. 19.
Celula de flotatie 5,7 mc. 20.
Celula de flotatie 2,8 mc. 21.
Celula de flotatie 2,8 mc. 22.
Celula de flotatie 2,8 mc. 23.
Clasor spiral 900mmx7000mm.
24. Agitator 2500mm x
2500mm. 25. Agitator 2500mm
x 2500mm. 26. Ingrosator. 27.
Instalatie electrica. 28. Pompa

verticala pv 100. 29. Pompa
verticala pv 100. 30. Pompa
verticala pv 100. 31. Pompa
verticala pv 65 – 1. 32. Pompa
verticala pv 65-1. 33. Pompa
verticala pv 65- 1. 34. Pompa
cauciucata pc 1125. 35. Pompa
cauciucata pc 1125. 36. Suflanta
tip gm 50 l. 37. Suflanta tip gm
50 l. 38. Banda transportoare
500 mm x 18 m. 39. Pompa
cauciucata pra 200. 40. Ciur
vibrant cu banda de curatire. 41.
Banda transportoare 650mm x
18m. 42. Autorizatie Integrata
de Mediu Turnu Magurele.
Valoarea bunului mobil „Instalatie de valorificare a Cenusii de
pirita prin metoda flotatiei” este
in suma de 396.195 lei exclusiv
TVA. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunul
mobil * Instalatie de valorificare
a Cenusii de pirita prin metoda
f lotatiei * descris anterior, o
reprezinta sentinta din data de
21.11.2016 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic
in dosarul de insolvență nr.
41119/3/2016 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti. Licitaţia
va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului
nr.7A, judeţul Mehedinţi la data
de 09.05.2017 orele 15:00.
Informăm toți ofertanţii faptul
că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei si sa
achite caietul de sarcini in suma
de 1000 lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC SGF
Group Managment SRL este:
RO35RNCB048207807826 0001
deschis la Banca Comerciala
Romana. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa de
licitaţie din data de 09.05.2017
orele 15:00 să depună oferte de
cumpărare și documentele în
copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția
de licitație până la data de
09.05.2017 orele 13:00 la adresa
menționată anterior respectiv
Dr.Tr. Severin, str.Zăbrăuțului
nr.7A, judeţul Mehedinţi.
Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunului
mobil sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la telefon 0742592183,
tel./fax: 0252354399 sau la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l Anunţ publicitar privind
organizarea licitaţiei - vânzare
plante medicinale: Direcția
Silvică Argeș cu sediul în Pitești,
str. Trivale nr. 82, cod fiscal RO
1590120 organizează licitație –
selecție de oferte, conform ordinului R.N.P. -Romsilva pentru
încheierea contractelor de
vânzare plante medicinale.
Oferta se adresează agenților
economici, asociațiilor familiale,

care au în obiectul de activitate
achiziția, prelucrarea și comercializarea plantelor medicinale.
Prețul de pornire este prevăzut
în caietul de sarcini pentru
fiecare specie în lei. La prețul de
adjudecare, care este loco ocol
silvic, se adaugă T.V.A., ce va fi
suportat de către cumpărător.
Cantitățile de plante medicinale
scoase la licitație sunt cele de
mai jos, și vor fi recoltate și
livrate loco ocol silvic: 1) Soc –
flori (Sambucus Nigra), 150000
Kg; 2) Tei – flori (Tilia Sp.),
10000 Kg; 3) Păducel – flori şi
frunză (Crataegus Monogyna),
10000 Kg; 4) urzică - frunză
(Urtica Dioica), 70000 KG; 5)
Sunătoare – iarbă (Hypericum
perforatum), 10000 KG; 6)
Mesteacăn – frunză (Betula
pendula), 10000 KG; Total
plante medicinale = 260000 KG.
Licitația va avea loc la data de
03-05-2017 ora 11:00, la sediul
Direcției Silvice Argeș. Caietul
de sarcini poate fi procurat
contracost de la sediul Direcției
Silvice Argeș începand cu data
de 24-04-2017, zilnic, între orele
8:00 și 16:00. Alte relații privind
licitația și condițiile de desfășurare pot fi obținute la Compartimentul Comercial – Producție,
tel. 0248.213434. Pentru participarea la licitație, ofertanții vor
depune la sediul Direcției Silvice
Argeș, până la data de 02-052017, ora 10:00 ofertele și documentele prevăzute de legislația
în vigoare precum și dovada
achitării contravalorii caietului
de sarcini (50 lei).
l SC Vasi-Trans SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmeaza: 1
Buc. Autobuz turistic BMC
PROBUS 850 TBX, sasiu nr.
NMC850RKT8DL00132, nr.
inmatriculare IS-06-LJN, an.
Fab. 2008- bun vandut la 4425
EUR+TVA. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase
la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data
de 21.04.2017, ora 12.30 si data
de 28.04.2017 ora 12.30, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.
Licitaţia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi,
in data de 21 aprilie 2017, ora
13:30 si in data de 28 aprilie
2017 ora 13.30 şi se va desfăşura
în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data
de 13.01.2017. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar
din mun. Iaşi, str.Vasile Lupu,
nr. 43, jud. Iaşi, până la data de
21.04.2017, ora 12.30 si data de
28.04.2017,ora 12.30. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului
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de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei, Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Prezenta publicaţie de
vânzare va fi afişată la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desfasurare a licitatiei), la grefa
Tribunalului Iasi-Judecator
Sindic, Consiliul Local Iasi
precum şi la locul de dispunere a
activului. Relaţii suplimentare se
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890
l Anunţul participare negociere
directă privind arendarea unei
suprafeţe de 644,1755ha, teren
cu destinaţia agricolă (TDA)
-categoria de folosinţă arabil
situată în extravilanul comunei
Vlădeni. La sediul Consiliului
Judeţean Ialomiţa, situat în
Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, judeţul Ialomiţa, va
avea loc la data de 28.04.2017,
ora 10.00, negocierea directă în
vederea atribuirii prin arendare a
unui teren cu suprafaţă de
644,1755ha, teren cu destinaţia
agricolă (TDA) -categoria de
folosinţă arabil, situat în extravilanul comunei Vlădeni, aparţinând domeniului privat al
judeţului Ialomiţa, în vederea
arendării pentru exploataţia
agricolă, conform Hotărârii
Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr.24, din data de 16.02.2017.
Procedura de negocierea directă
se va desfăşura cu fiecare ofertant în parte care a depus o
ofertă valabilă, conform cerinţelor documentaţiei de atribuire.
Terenul menţionat mai sus se
arendează pe o perioadă de: -5
ani de la data semnării contractului de arendare pentru: -Plante
tehnice şi industriale; -Plante
furajere; -Plante medicinale şi
aromatice; -10 ani de la data
semnării contractului de arendare pentru: -Cultură de cereale;
-Legumicultură; -20 ani de la
data semnării contractului de
arendare pentru: -Plante energetice (plop energetic şi salcie
energetică); -Culturile de cătină
albă, moringa oleiferă şi afine.
Arendaşul poate solicita în scris,
cu minim 12 luni înainte de expirarea duratei contractului de
arendă, arendatorului reînnoirea
acestui contract, potrivit
art.1848, alin.(1) din Codul
Civil. Contractul se poate reînnoi
pentru un termen egal cu cel
iniţial prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa. Procedura de negociere directă cu
ofertanţii a căror oferte au fost
declarate valabile va porni de la
valoarea ofertată, dar nu mai

puţin de valoarea minimă a
arendei de 1.600Lei/ha/an. Procedura de arendare: Negociere
directă. Criteriul de atribuire a
contractului de arendare este cel
mai mare nivel al arendei negociate -lei/ha/an. Garanţia de
participare: în cuantum de 5%
din suma datorată arendatorului,
cu titlu de arendă minimă (de la
care se porneşte licitaţia pentru
primul an al arendei), calculată
în funcţie de suprafaţa pe care
ofertantul intenţionează să o
arendeze. Valoarea garanţiei de
participare şi modul de constituire a acesteia este prezentat în
cap.3 -Caiet de Sarcini -art.2.6.
Caietul de sarcini se poate
procura începând cu data publicării anunţului publicitar de la
sediul Consiliului Judeţean
Ialomiţa. Caietul de sarcini
împreună cu Instrucţiunile
privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de arendare se
pot achiziţiona la preţul de
10Lei. Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de
27.04.2017, ora 16.30, la registratura Consiliului Judeţean
Ialomiţa. Data primirii solicitări
de clarificări: 24.04.2017. Deschiderea şi evaluarea ofertelor va
avea loc în data de 28.04.2017,
ora 10.00, la sediul Consiliului
Judeţean Ialomiţa. Valabilitatea
ofertelor: 90 zile de la data depunerii. Limba de redactare a
ofertei: Română. Comunicarea
rezultatului procedurii de negociere directe: în termen de 3 zile
lucrătoare de la stabilirea ofertei
câştigătoare. Încheierea contractului de arendare: în termen de 7
zile lucrătoare de la data la care
arendatorul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei
sale. Informaţii suplimentare la
numărul de telefon:
0243.230.201, int.244, fax:
0243.233.000, Compartiment
patrimoniu public şi privat,
persoană de contact: consilier
Şelaru Gheorghe.
l Denumire instituţie: DJST
Cluj. Condiţii participare: orice
persoană fizică sau juridică,
română ori străină, are dreptul
de a participa la procedura
pentru atribuirea contractului de
închiriere. Cuantum şi formă
garanţie de participare: 3 (trei)
chirii minime lunare, care se vor
depune în numerar la casieria
DJST Cluj. Descrierea bunurilor:
-spaţiu în suprafaţă de 21,42mp
compus dintr-o încăpere, cu
destinaţia de birou, situat în
incinta Sediului administrativ al
DJST Cluj, Cluj-Napoca, b-dul
Eroilor, nr.40; -spaţiu în suprafaţă de 22,76mp compus dintr-o
încăpere, cu destinaţia de birou,
situat în incinta Sediului administrativ al DJST Cluj, Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr.40; -spaţiu
în suprafaţă de 13,86mp compus
dintr-o încăpere, cu destinaţia de
birou, situat în incinta Sălii Sporturilor „H.Demian”, Cluj-Napoca, str.Splaiul Independenţei,
nr. 6; -spaţiu în suprafaţă de
26,97mp compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de birou,

situat în incinta Sălii Sporturilor
„H.Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independenţei, nr.6;
-spaţiu în suprafaţă de 14,40mp
compus dintr-o încăpere, cu
destinaţia de magazin alimentar,
situat în incinta Sălii Sporturilor
„H.Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independenţei, nr.6.
Data, adresa şi ora-limită ale
depunerii ofertelor: 05.05.2017,
ora 13.00, sediul DJST Cluj,
Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr.40,
jud.Cluj. Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: 08.05.2017,
ora 10.00, sediul DJST Cluj,
Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr.40,
jud. Cluj. Modul de obţinere a
documentaţiei: începând cu data
de 21.04.2017 pe bază de solicitare scrisă de la sediul DJST
Cluj, c/val.documentaţiei fiind de
50Lei, achitată în numerar la
casieria DJST Cluj.

PIERDERI
l Ţurlea Marian declară pierdut
atestat marfa. Se declară nul.
l SC Rema Auto Distribution
SRL cu sediul in Bucuresti, str.
Ciocanesti 27, sector 4 avand
CUI.23509799 declar pierdut
certificat constatator si Certificat
inregistrare. Declar nule.
Pierdut legitimatie mediator
pe numele Laura Rudnyanszky, emisa de Consiliul de
mediere. Oricine are informatii va rog sa scrieti la urmatoarea adresa de e- mail:
lauracucuiet@gmail.com.
l Pierdut autorizatie de interpretare si traducator
nr.331/C/14.02.2017 eliberata de
Ministerul de Justitie pe numele
Musa Salam. Declar nula.
l Sc Bio Company Produse
Organice SRL, J40/9854/2011,
CUI.28988820, declar pierdut
certificat constatator
nr.434785/27.11.2013. Declar nul.
DSVSA Sibiu anunţă că în
data de 12 aprilie 2017 s-au
pierdut certificatele sanitar-veterinare cu seriile 58131
la 58180, eliberate de către
DSVSA Sibiu, la data de
04.04.2017.
l Pierdut Certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto pe numele Foia Sandu, CNP:
1850303035338. Îl declar nul.
l Declar pierdut (nul) ordin
privind constatarea dreptului de
proprietate privată asupra unui
teren nr. 1736 din 18.11.2002,
emis de Biroul Notarilor Publici
Zamfir şi Asociaţii, pe numele
Nicolae Gheorghe, decedat.

DECESE
l Colectivul Clinicii Medicale
Spital "Theodor Burghele" este
alături de colegul Dr. Ondin
Zaharia în greaua pierdere pricinuită de moartea tatălui său.
Sincere condoleanţe!
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