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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Societate comercială, cu sediul în 
București și punct de lucru în județul 
Hunedoara, angajează șoferi cat. C+E 
(card, tahograf) și mecanic autograder. 
Condiții avantajoase de salarizare, 
cazare și mâncare. Pentru mai multe 
informații sunați la: 0726.688.803.

l SC Euro Poroton SA, cu sediul în 
loc.Oradea, jud.Bihor, este în căutarea 
a două persoane în vederea angajării 
pe poziţia de operator fabricaţie flux, 
cod COR 821106. Pentru informaţii 
suplimentare și programarea interviu-
rilor ne puteţi contacta telefonic de 
luni până vineri, în intervalul orar 
08.00-16.00, la nr.de tel.0728.957.877 
sau 0359.801.090.

l Societate comercială cu sediul în 
București, sector 2, angajează lucrător 
comercial pentru punctul de lucru din 
Bulevardul Basarabiei, studii medii, 
cunoștinţe de limba engleză. Telefon 
0727895004.

l Primăria Comunei Fundeni, cu 
sediul în localitatea Fundeni, strada 
Trandafirilor, numărul 25, judeţul 
Călărași, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante conform HG 
nr.286/2011, modificată și completată 
de HG nr.1027/2014: Muncitor I -1 
post, Compartiment administrare 
domeniu public și privat (studii gimna-
ziale). Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 06.11.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
07.11.2018, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Fundeni. Relaţii 
suplimentare la telefon: 0242.516.306.

l Primăria Mătăsaru, judeţul Dâmbo-
viţa, organizeaza concurs recrutare 
personal contractual perioadă nedeter-
minată și anume: -Muncitor calificat 
-Mecanic -în cadrul compartimentului 
Administrativ. Poate participa la 
concursul pentru ocuparea unui post 
vacant  sau temporar vacant, persoana 
care îndeplinește următoarele condiții: 
a)are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domi-
ciliul în România; b)cunoaște limba 
română, scris si vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină de 
exercițiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzatoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condițiile de studii 
și, dupa caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnat a definitiv pentru savâr-
șirea unei infracțiuni contra umani-

tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau in legătură 
cu serviciul, care impiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni savâr-
șite cu intenție, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice pentru 
postul de Mecanic; a)să aibă studii 
medii; b)să aibă curs de pregătire (cali-
ficare); Data desfășurării probei scrise 
este 19 noiembrie 2018 și va avea loc la 
sediul Primăriei comunei Mătăsaru la 
ora 09:00. -Termenul limită pentru 
depunerea dosarelor este 14.11.2018. 
Date de contact: Comuna Mătăsaru, 
sat  Crețulest i ,  nr.78,  telefon: 
0728006040, persoană de contact Naie 
Radu -Primar.

l Primăria Comunei Fundeni, cu 
sediul în localitatea Fundeni, strada 
Trandafirilor, numărul 25, judeţul 
Călărași, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
t u a l e  v a c a n t e  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011, modificată și completată 
de HG nr.1027/2014: -muncitor IV- 1 
post -Compartiment administrare 
domeniu public și privat (studii gimna-
ziale); -referent expert proiecte fonduri 
externe nerambursabile -4 posturi 
-Compartiment accesare fonduri 
externe nerambursabile (studii medii 
absolvite cu diplomă); -referent expert 
proiecte fonduri externe nerambursa-
bile -4 posturi -Compartiment accesare 
fonduri externe nerambursabile (studii 
superioare, absolvite cu diplomă de 
licenţă). Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
13.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 13.11.2018, ora 10.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Fundeni. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0242.516.306.

l Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” 
Copșa Mică, cu sediul în localitatea 
Copșa Mică, strada Şos.Sibiului, 
numărul 61, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant de îngri-
jitor, conform HG 286/2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba practică 
în data de 06.11.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 06.11.2018, 
ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
minim: 8 clase; -vechime: 3 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul: str.Şos.Sibiului, nr.61, cod: 
555400 -Copșa Mică, jud.Sibiu. Relaţii 
suplimentare la sediul: str.Şos.Sibiului, 
nr.61, cod: 555400 -Copșa Mică, jud.
Sibiu, telefon: 0269.840.147, fax: 
0269.840.532, e-mail: grcopsa@yahoo.
com.

l Grădinița cu Program Normal Nr.2 
Coldea, cu sediul în localitatea Codlea, 
strada Măgurii, nr.22, judeţul Brașov, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: îngri-
jitor, număr posturi: 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 14.11.2018, ora 13.00; -Proba prac-
tică în data de 14.11.2018, ora 14.00; 
-Proba interviu în data de 14.11.2018, 
ora 15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
studii medii; -vechime: minim 3 ani; 
-cunoștințe de legislație specifice 
locului de muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Grădiniței cu Program 
Normal Nr.2 Coldea. Relaţii suplimen-
tare la sediul Grădiniței cu Program 
Normal Nr.2 Codlea, persoană de 
contact: Vlasie Cristina Maria, telefon: 
0726.687.637, e-mail: gradinita2co-
dlea@gmail.com.

l Primăria Comunei Dobârlău, cu 
sediul în localitatea Dobârlău, nr.233, 
judeţul Covasna, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
-inspector, grad profesional asistent, în 
cadrul Compartimentului urbanism, 
amenajarea teritoriului, sistematizare 
și disciplină în construcţii, 1 post. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Dobârlău astfel: 
-Proba scrisă în data de 21.11.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
23.11.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă  durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă -în domeniul: arhitectură, 
urbansim, inginerie geodezică, 
construcţii civile; -vechime (obliga-
toriu): 1 an în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Dobârlău. 
Relaţii suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: Primăriei 
Comunei Dobârlău. Persoană de 
contact: Toderica Lacramioara Elena, 
consilier superior, telefon/fax: 
0267.375.818, e-mail: clsdobirlau@
yahoo com.

l Primăria Comunei Cernat, județul 
Covasna, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
postului contractual vacant: 1.referent, 
la Compartimentul achiziții publice, în 
cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului. Pentru a participa la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească cumulativ, alături de condiţiile 

generale prevăzute în art.3 din HG 
nr.286/2011, următoarele condiţii 
specifice: Pentru postul de referent, la 
Compartimentul achiziții publice: 
-studii medii, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -cunoștințe de operare/
programare pe calculator (necesitate și 
nivel): -cunoștințe de operare la calcu-
lator la nivel mediu; -limbi străine 
(necesitate și grad de cunoaștere): 
-două limbi străine (maghiară, engleză 
preferabil); -vechimea nu este condiție 
specifică pentru participarea la 
concurs. Concursul va avea loc în două 
etape, o probă scrisă la sediul sus-men-
ționat la data de 13.11.2018, ora 10.00, 
pentru ocuparea postului de referent la 
Compartimentul achiziții publice, și o 
probă orală, tot la sediul sus-menți-
onat, pe data de 15.11.2018, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere trebuie depuse la 
Primăria Cernat, Compartimentul 
relații cu publicul, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al României, 
respectiv cel târziu până la data de 02 
noiembrie 2018 (inclusiv), ora 15.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Cernat, Comparti-
m e n t u l  r e l a ț i i  c u  p u b l i c u l , 
tel.0267.367.501.

l Primăria Orașului Ungheni, cu 
sediul în localitatea Ungheni, strada 
Principală, nr.357, judeţul Mureș, orga-
nizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: consilier, clasa I, 
grad profesional superior- 1 post. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Orașului Ungheni astfel: 
-Proba scrisă în data de 22.11.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
26.11.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -să 
fie absolvenți de studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul agronomie 
sau topografie, măsurători terestre, 
cadastru, geodezie (conform HG 
nr.158/2018, cu modificările și comple-
tările ulterioare, inclusiv echivalente 
ale acestora, conform structurii institu-
țiilor de învățământ superior și specia-
lizărilor/programelor de studii 
universitare la momentul absolvirii); 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minim 7 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Orașului 
Ungheni. Relaţii suplimentare și coor-
donatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul institu-
ției: Primăria Orașului Ungheni, 
persoană de contact: Sturza Maria 
Daniela -consilier superior, telefon/fax: 
0265.328.212/0265.328.112, e-mail: 
contabilitate@primariaungheni.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Sf.Maria” Iași organizează 

concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, pe peri-
oadă nedeterminată, în conformitate 
cu prevederile HG nr.286/2011, modifi-
cată și completată de HG 1027/2014: 
1.Unitatea de primire a urgențelor: -1 
post de asistent medical generalist cu 
studii superioare; -1 post de asistent 
medical principal generalist cu studii 
postliceale; -2 posturi de infirmieră 
debutantă; -1 post de îngrijitoare; -1 
post de brancardier; -1 post de secretar. 
Concursul constă în următoarele etape 
succesive: selecţia dosarelor de 
înscriere, proba scrisă și proba interviu. 
Pentru postul de secretar, proba 
interviu va conține și o aplicație prac-
tică. Condiţii de desfășurare a concur-
sului: 1.Ultima zi pentru depunerea 
dosarelor de înscriere este 05.11.2018, 
ora 15.30; 2.Data și ora organizării 
probei scrise: 16.11.2018, ora 09.00; 
3.Data și ora interviului: 22.11.2018, 
ora 12.00; 4.Locul depunerii dosarelor 
și al organizării probelor de concurs: 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Sf.Maria” Iași, strada Vasile 
Lupu, nr.62. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs pentru postul de 
asistent medical generalist cu studii 
superioare: -studii: diplomă de licență 
în specialitate; -vechime minim 6 luni 
ca asistent medical. Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru postul 
de asistent medical principal generalist 
cu studii postliceale: -studii: diplomă 
de școală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997; 
-adeverință de grad principal; 
-vechime minim 5 ani ca asistent 
medical. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs pentru postul de infir-
mieră debutantă: -studii: școală 
generală; -vechime: nu necesită 
vechime. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs pentru postul de îngri-
jitoare: -studii: școală generală; 
-vechime: nu necesită vechime. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de brancardier: 
-studii: școală generală; -vechime: nu 
necesită vechime. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul de 
secretar: -studii: diplomă de bacalau-
reat; -vechime minim 6 luni în activi-
tatea de secretariat. Anunţul de 
concurs, bibliografia și tematica sunt 
afișate la avizier și pe site-ul unităţii: 
www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimen-
tare se obţin de la persoana care 
asigură secretariatul comisiei de 
concurs, Serviciul Resurse Umane, 
telefon: 0232.264.266, int.157.

l Primăria comunei Ghimpaţi, 
judeţul Giurgiu, Şoseaua București 
-Alexandria, nr. 162, cod fiscal 
5123748, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice: consilier 
clasa I, grad profesional superior, 
perioadă nedeterminată. 1. Probele 
stabilite pentru concurs: -Selecţia 
dosarelor de înscriere; -Proba scrisă; 
-Interviul. 2. Condiţii de desfășurare a 
concursului: -Data până la care se pot 



II ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Luni, 22 octombrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

depune dosarele de înscriere -în teren 
de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. -Data, ora 
şi locul organizării probei scrise 
19.11.2018, ora 10:00, la sediul Primă-
riei Ghimpaţi, interviul 21.11.2018, 
ora 14:00. 3. Condiţii specifice de 
participare la concurs: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
specificate la art. 54 din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. -Nivelul 
studiilor: superioare juridice sau 
administrative, absolvite cu diplomă. 
Vechimea în specialitate, pentru 
funcţia publică de consilier cel puţin 7 
ani în specialitatea studiilor. Dosarele 
de concurs se depun la secretariatul 
comisiei de concurs la sediul Primă-
riei Ghimpaţi. Datele de contact al 
persoanei care asigură secretariatul 
- I o n e s c u  M i h a e l a ,  t e l e f o n 
0721351578, email: primaria ghim-
pati2007@yahoo.com.

l Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate organizează în 
data de 26.11.2018, începând cu ora 
10:00 proba scrisă a concursului 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent din cadrul Direc-
ției Generale Managementul Ariilor 
Naturale Protejate -Serviciul de 
Management al Ariilor Naturale 
Protejate. Condiţiile specifice pentru 
ocuparea postului sunt: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul Relații Internaționale şi Studii 
Europene, specializarea Relații Inter-
naționale şi Studii Europene. -limbi 
străine- limba engleză, nivel de 
cunoaştere avansat -testare scrisă şi 
interviu. -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial la 
sediul Agenției Naționale pentru Arii 
Naturale Protejate, Piața Valter 
Mărăcineanu, nr. 1-3, etaj 1, camera 
55. Condiţiile de desfăşurare, condi-
ţiile de participare, bibliografia, orele 
de desfăşurare ale concursurilor 
precum şi actele solicitate candida-
ţilor pentru dosarul de înscriere se 
afişează la sediul instituţiei organiza-
toare şi pe site-ul www.ananp.gov.ro. 
Alte informaţii referitoare la organi-
zarea concursului pot fi obţinute la 
telefon 021.318.38.33.

PRESTĂRI SERVICII  
l Executăm dulgherii, mansardări, 
montaj acoperiş ţiglă metalică, repa-
raţii acoperişuri ţiglă ceramică, montaj 
alte tipuri de învelitori acoperişuri, 
zugrăveli, sisteme pluviale şi alte acce-
sori i .  Reduceri  până la 30%! 
Tel.0729.002.253, furduialexandru4@
gmail.com.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l OCPI Prahova, str.Unirii, nr.2, 
Ploieşti, intenţionează cumpărarea 
unui imobil cu destinaţia de sediu 
administrativ, situat în Municipiul 
Ploieşti. În acest sens, documentaţia de 
cumpărare se poate ridica gratuit de la 
sediul instituţiei sau de pe site, înce-
pând cu data de 22.10.2018. Relaţii la 
telefon: 0244.514.907, int.226 sau ph@
ancpi.ro.

CITAȚII  
l Chiriac Alexandru Laurenţiu, cu 
ultimul domiciliu în Viena, A-1140, 
este chemat în dosarul nr.15140/3/2017, 
în fața Tribunalului Bucureşti, secția a 
V-a Civilă, cam.106, în data de 
07.11.2018, ora 08.30, în calitate de 
Pârât, în proces cu Banciu Robert.

l Ehlert Ana-Laura, cu ultimul domi-
ciliu în Bucureşti, este chemat în fața 
Tribunalului Bucureşti, secția a V-a 
Civilă, în dosarul nr.15140/3/2017, 
camera 106, în ziua de 07.11.2018, 
Completul F 11, ora 08.30, în calitate 
de Pârât, în proces cu Banciu Corneliu 
în calitate de Reclamant, pretenţii.

l Chiriac Doina Marieta, cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti, este chemată în 
fața Tribunalului Bucureşti secția a 
V-a Civilă, în dosarul nr.15140/3/2017, 
camera 106, în ziua de 07.11.2018, 
Completul F 11, ora 08.30, în calitate 
de Pârât, în proces cu Banciu Corneliu 
în calitate de Reclamant, pretenţii.

l Se citează numiții Pop Ileana, 
Furcea Maria, Petri Grigore, Iacob 
Saveta, Cosmi Pantilimon, Cosmi 
Conon, Cosmi Cătălina, Cosmi Docea, 
Cosmi Nicolae, Iacob Floare căs. Cleja, 
Iacob Dumitru, Iacob Ioan, Iacob 
Maria şi Iacob Măriuca, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1886/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Coşbuc Maria, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu termen la 
04.12.2018

l Se citează numiții Terente Ionel, 
Valciu Crinela Ciliola Emilia şi Miron 
Romulus Marius Ioan, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1038/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Andronesi Nastasia, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu termen 
la 07.11.2018

l Se citează numitul Sucilă Nicolae 
lui Iacob, în calitate de intimat-pârât 
în dosarul nr. 2824/265/2010 al Tribu-
nalului Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Sucilă Ieronim, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a. - apel, cu 
termen la 29.11.2018

l Se citează numiții Dr. Buia Ioan, 
Spaimoc Cătălina şi Buia Alexandru, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
1888/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Nicolaie Ioana, având ca 

obiect uzucapiune, succesiune, ş.a., cu 
termen la 07.11.2018

l Se citează numiții Catarig Elena, 
Tomi Reghina, Tomi Viorica, Doboş 
Titus, Doboş Ana, Doboş Reghina, 
Doboş Valeriu, Bota Ștefania, Galeş 
Yuan, Rauca Onofrim, Ureche Ioan, 
Sucilă Maria, Mureşan Maria, Rus 
Iftinia, Sas Maria, Galeş Sava, Galeş 
Maria, Galeş Ilarion, Galeş Nicolae, 
Galeş Paraschiva, Galeş Tudor, Galeş 
Ironim, Galeş Luca, Galeş Kelemen, 
Galeş Onisim, Galeş Lucreția, Lupşan 
Saveta, Buta Clement şi Galeş 
Todosia, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 1656/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Bogolin Lenuța, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ş.a., cu termen la 13.11.2018

l Se citează numiții Mihai Bogdan 
Sebastian, Mihai Luminița Erica, 
Mihai Emil Cosmin, Mihai Despina 
Cristina, Luca Simona şi Luca Geor-
geta, în calitate de pârâți în dosarul nr. 
3327/190/2017 al Judecătoriei Bistrița, 
în proces cu Rus Traian Tony, având 
ca obiect uzucapiune, succesiune, ş.a., 
cu termen la 26.11.2018

l Se citează numiții Rat Maftei, 
Hangea Maria, Hangea Lucretia, 
Hangea Palagia şi Hangea Todor, în 
calitate de pârâți 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 04.12.2018

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 28.11.2018

l Se citează numitul Hoha Matronică, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
482/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Keck Mihăilă şi Dudu 
Eugenia, având ca obiect validare 
contract s.a., cu termen la 07.11.2018

l Se citează numiții Gavriloaie Vasile 
lui Simion şi soția născ. Suci Maria, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
921/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Danci Ana, având ca 
obiect uzucapiune, succesiune şi 
partaj, cu termen la 13.11.2018

l Se citează numiții Cunta  Ana, 
Bulta Tecla s.l. Budusan Alexandru, 
Pop Ioan lui Trofim, Buia Macedon lui 
Ioan, Buia Solomon lui Ioan, Buia 
Alexa lui Ioan, Buia Xenia lui Ioan, 
Buia Maxim lui Ioan, Buia Ioana, Buia 
Simion, Maria Berciu, Rambulea 
Reghina, Berciu Ana, Berciu Ioan, Pop  
Ioan lui Trofim, Sot Maria, Sot Ioana, 
Sot Ioan, Buga Ana, Buga Maria, 
Bolfa Leon, Buga Dumitru, Spaimoc 
S.Maxim, Spaimoc A. Floarea, Apostol  
Ana, în calitate de pârâți în dosarele 

nr. 755/265/2018, 1929/265/2018, 
1930/265/2018, 1931/265/2018, 
1932/265/2018, 1933/265/2018 ale 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Pop 
Buia-Pavel Ovidiu, având ca obiect  
succesiune şi partaj, toate cu termen la 
28.11.2018

l Se citează numitul Ileni Ilie, în cali-
tate  de  pârât  în  dosarul  nr. 
1310/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Sas Octavian si Sas Nico-
leta-Maria, având ca obiect uzuca-
piune s.a., cu termen la 28.11.2018

l Se citează numiții Ilisiu Ioan, Iliesiu 
Maria, Iliesiu Grigore, Iliesiu Vasile, 
Iliesiu Dumitru, Iliesiu Ioan şi Iliesiu 
Pompei, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 1530/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Iliş Nastasia, 
având ca obiect succesiune, partaj s.a., 
cu termen la 13.11.2018

l Se citează numiții Constantin Elisa-
beta, Constantin Dumitru lui Mihaila, 
Constatin Sinefta lui Mihaila, 
Constatin Ludovica lui Mihaila, Linul 
Mariuca lui Macedon, Turcu Nicolae 
lui Nicolae, Bosiu Dumitru lui Leon, 
Bodiu  Alexa ,  Bodiu  Eleana , 
Constantin Ludovica, Bozomala 
Domnica, Bozomala Saveta, Bozomala 
Raveca, Bozomala Rodovica, Bozo-
mala Ioan, Bozomala Alexandru, 
Bozomala Mariuca, Bozomala Sinefta 
şi Bozomala Domnica, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1897/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Muthi Ștefan-Cristian şi Muthi Onița, 
având ca obiect succesiune s.a., cu 
termen la 28.11.2018

l Se citează numitul Coşbuc Valentin, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
2066/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Zăgrean Nechita, având 
ca obiect uzucapiune, cu termen la 
06.11.2018

l Se citează numitul Gavrilă Doruț, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
3202/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Sileas George, având ca 
obiect uzucapiune şi partaj, cu termen 
la 13.11.2018

l Extras dispozitiv sentința civilă nr. 
2475/2018 pronunțată în dosarul nr. 
309/265/2018 al Judecătoriei Năsăud: 
Admite în parte acţiunea civilă formu-
lată de reclamanta Suciu Mariana în 
contradictoriu cu pârâtul Ivan Ioan 
Traian, astfel încât: Dispune ca autori-
tatea părintească asupra minorului 
I.A.T. să fie exercitată în comun de 
ambele părţi. Stabileşte domiciliul 
minorului I.A.T. la locuinţa recla-
mantei din comuna Leşu, judeţ Bistri-
ţa-Năsăud. Obligă pârâtul să plătească 
reclamantei, în favoarea minorului 
I.A.T., o pensie de întreţinere lunară 
(...). Respinge ca neîntemeiată cererea 
de exercitarea autorităţii părinteşti 
asupra minorului exclusiv de recla-
mantă. Obligă pârâtul să plătească 
reclamantei suma de 800lei cheltuieli 
de judecată parţiale. Cu drept de apel 
în termen de 30 zile de la comunicare. 
Apelul se depune la Judecătoria 
Năsăud. Pronunţată în şedinţa publică 
din data de 17 octombrie 2018.

l Se citează Vartolomei Sebastian, 
Vartolomei Anastasia soția lui Barta 
Dumitru, Vartolomei Marina, Varto-
lomei Silvia soția lui Rus Larion, la 
Judecătoria Năsăud în ziua de 07 
noiembrie 2018 ora 8:30, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 3471/265/2017 în 
proces cu Bobb Floarea s.a, având ca 
obiect succesiune s.a.

l Se citează Avram Nicolae, Avram 
Mihai, Avram Domnița căs. cu Pop 
Grigore, Todica George, la Judecătoria 
Năsăud în ziua de 07 noiembrie 2018 
ora 8:30, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 3473/265/2017 în proces cu Avram 
Sorin, având ca obiect succesiune s.a.

l Se citează Pinti Ioan lui Floarea, 
Pinti Floaria, Pinti Ioan lui Andrei, 
Pintii Titiana, Pinti Ilie, Tincuța 
Trifi l ia,  Herția Catrina nasc. 
Zăgreanu, Crăciun Ioan lui Dumitru 
la Judecătoria Năsăud în ziua de 28 
noiembrie 2018 ora 8:30, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1629/265/2018 în 
proces cu Andreş Floare, având ca 
obiect succesiune s.a.

l Angelescu Maria, cu ultimul domi-
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ciliu cunoscut în Pitești, str.Trivale, 
nr.49, Judeţul Argeș, este citată în data 
de 01.11.2018, ora 08.30, la Judecă-
toria Pitești, complet C4-4 J, Camera 
2, din Pitești, Bd.Eroilor, nr. 5, jud. 
Argeș, în calitate de pârâtă în dosarul 
nr.24640/280/2012, în contradictoriu cu 
Toma Elena și Stoica Emil Sorin.

l Malancioiu Daniela Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Pitești, 
str.Alexandru Odobescu, nr.7, Judeţul 
Argeș,  este citata în data de 
01.11.2018, ora 08.30, la Judecătoria 
Pitești, complet C4-4 J, Camera 2, din 
Pitești, Bd. Eroilor, nr. 5, jud. Argeș, în 
calitate de pârâtă în dosarul 
nr.24640/280/2012, în contradictoriu cu 
Toma Elena și Stoica Emil Sorin.

l Numitul Haydar Jehad, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Timișoara, 
strada Cerna, nr.5, ap.210, județ Timiș, 
este citat la Judecătoria Timișoara în 
data de 05.11.2018, ora 9.00, în 
completul C3C, în calitate de pârât în 
dosarul 9254/325/2018, în proces de 
divorț cu reclamanta Haydar Mariana.

l Cităm pe Morarescu Daniel Adrian, 
din orașul Mangalia, șos.Constanţei, 
bl.B3, sc.B, ap.22, în data de 
07/11/2018, la Judecătoria Mangalia, 
complet C7, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 506/254/2018.

l Banu Sorin este citat la Judecătoria 
Hârșova, la 15.11.2018, pentru divorţ 
cu copii.

l Se citează Coconu Nicușor, Zalum 
(Coconu) Anișoara și Sîrbu Alexandru 
Valentin la Judecătoria Roșiorii de 
Vede, str. Mărășești nr. 52 în data de 
13.11.2018 în  dosar  c iv i l  nr. 
845/292/2009*, având ca obiect rejude-
care, reclamantă fiind Țiparu Mariana.

l Numitii: Bojcsuk Odotya, Bojcsuk 
Hafia, Bojcsuk Illes si Skriba Laszlo 
sunt chemati in calitate de parati in 
fata Judecatoriei Sighetu Marmatiei, 
la termenul din data de 14 noiembrie 
2018 in proces cu Hosciuc Nicolai 
pentru uzucapiune in dosar nr. 
797/307/2018

l Numitii Vlad Simon l. vaszyle si 
Vlad Gyorgy l. vaszile sunt citati la 
Judecatoria Dragomiresti, in calitate 
de parati in data de 30.10.2018 in 
proces cu Polac Gheorghe avand ca 
obiect uzucapiune.

l Numitul Bologa Alexandru avand 

ultimul domiciliu in comuna Barsana 
nr. 982, judetul Maramures, este citat 
la Judecatoria Dragomiresti in data de 
13.11.2018 in calitate de parat in 
proces cu Bologa Ioana avand ca 
obiect desfacerea casatoriei.

l Numita Chindris Marie avand 
ultimul domiciuliu in orasul Dragomi-
resti, str. Liviu Rebreanu, .nr. 8, judetul 
Maramures, este citata la Judecatoria 
Dragomiresti in data de 27.11.2018, in 
proces cu Chindris Dumitru, avanc ca 
obiect desfacerea casatoriei

l Numitul Thais Ovidiu (fost Iacob),  
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Lupeni,str. Bărbăteni,bl. 21,sc.1, et. 2, 
ap. 5,jud. Hunedoara este citat la 
Judecatoria Hârlău,în dosarul nr. 
3085/239/2017, Complet C1 M  în ziua 
de 21 .11 .2018 ora 9:00, Complet C1 
M, în calitate de Pârât, în proces cu 
Varzari Mariana în calitate de Recla-
mant, având ca obiect exercitarea 
autorităţii părintești; stabilire domi-
ciliu minori; pensie de întreţinere; 
suplinirea acordului parental.

DIVERSE  
l Unitatea administrativ-teritorială 
Apele Vii, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.3 începând cu data de 30.10.2018, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Apele Vii, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul 
in loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, 
nr.7, jud.Ilfov, CUI RO 13348610, 
J23/886/2005, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a autorizatiei de mediu pentru 
activitatea cod CAEN 4711 comert cu 
amanuntul in magazine nespecializate 
cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun; cod 
CAEN 1071; 4724- coacerea si comer-
cializarea produselor congelate de 
panificatie& patiserie;  desfasurata in 
Supermarket-la Punctul de lucru 
situat in Oras Zarnesti, str.Mitropolit 
Ion Metianu, nr.148, jud. Brasov. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic in scris la sediul APM Brasov, str.

Politehnicii nr.3, pe toata perioada 
derularii procedurii.

l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
c i a r  c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
5682/16.10.2018 Tribunal Bucuresti, 
dosar 43421/3/2016, anunţă deschi-
derea procedurii generale a falimen-
tului Etiss Confexim SRL, cu sediul 
social in București, str. Inclinată, nr. 2, 
et. 2, camera 2, sector 5, CUI 
10719705, J40/10468/2014. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 30.11.2018. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 31.12.2018. Termenul 
pentru întocmirea tabelului definitiv 
consol idat  a l  creanţelor  este 
30.01.2019.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită administrator 
judiciar conform Sentinta nr. 706 din 
data de 15.10.2018 pronunţată de 
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 
2329/105/2018, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei impo-
triva debitoarei Coco Expert Construct 
SRL, cu sediul social în Sat Mărginenii 
de Jos, Comuna Filipeștii de Târg, Str. 
Mărginenii de Jos, Nr. 633, Județ 
Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/1542/2013, cod de identificare 
fiscală 32295619. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor asupra averii debito-
rului este 29.11.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor este 
19.12.2018. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv este 11.01.2019. 
Adunarea creditorilor are loc la data 
de 16.01.2019 ora 15.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l Aceasta informare este efectuata de 
Mazarine Energy Romania SRL, 
Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, 
Baneasa Bussines & Technology Park, 
cladirea b, aripa b1, etajul 1, camera 1, 
Sector 1, Bucuresti, Romania, ce inten-
tioneza sa solicite de la Administratia 
Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, aviz 
de gospodarire a apelor pentru reali-
zarea lucrarilor de “Lucrari de amena-
jare drum acces si careu foraj sondele 
1101 si 1102 Ileana” propus a fi 
amplasat in extravilanul localitatii 
Ileana, Judetul Calarasi. Aceasta 
investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor rezulta 
ape uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii supli-
mentare 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 reco-
mandari se pot adresa solicitantului 
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, 
jud. Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233. 

l Aceasta informare este efectuata de 
Mazarine Energy Romania SRL, 
Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, 
Baneasa Bussines & Technology Park, 
cladirea b, aripa b1, etajul 1, camera 1 
, Sector 1, Bucuresti, Romania, ce 
intentioneza sa solicite de la Adminis-
tratia Bazinala de Apa Buzau-Ia-
lomita, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de 
“Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sonda 1105 Ileana” propus 
a fi amplasat in extravilanul localitatii 
Ileana, Judetul Calarasi.  Aceasta 
investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor rezulta 
ape uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii supli-
mentare 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 reco-
mandari se pot adresa solicitantului 
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, 
jud. Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233. 

l Aceasta informare este efectuata de 
Mazarine Energy Romania SRL, 
Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, 
Baneasa Bussines & Technology Park, 
cladirea b, aripa b1, etajul 1, camera 1 
, Sector 1, Bucuresti, Romania, ce 
intentioneza sa solicite de la Adminis-
tratia Bazinala de Apa Buzau-Ia-
lomita, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de 
“Lucrari de amenajare drum acces si 
careu foraj sonda 1106 Ileana” propus 
a fi amplasat in extravilanul localitatii 
Ileana, Judetul Calarasi. Aceasta 
investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor rezulta 
ape uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii supli-
mentare 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 reco-
mandari se pot adresa solicitantului 
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, 
jud. Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.

l SC Studio Residence SRL având 
sediul în str. Teodor Demetrescu nr. 13, 
et. 2, ap. 2, sector 3, localitatea Bucu-

rești, titular al planului/ programului 
Elaborare PUZ Imobil localitatea 
Tunari, B-dul Tunari FN, Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/ programul 
menţionat și declanșarea etapei de 
încardare. Prima versiune a planului/ 
programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului București din Aleea Lacul 
Morii nr.1, (în spatele benzinăriei 
Lukoil), sector 6, de luni până vineri 
între orele 9:00 -12:00. Observaţii/ 
comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul APM Ilfov, în termen de 
15 zile de la data publicării anunţului.

l Dosar nr. 14325/245/2017. Sentinta 
Civilă nr. 4497/2018. Admite cererea 
formulată de reclamanta Direcţia 
Sanitar Veterinară și Pentru Siguranţa 
Alimentelor Iași,cu sediul în Iași, 
Aleea M. Sadoveanu nr. 10, județul 
Iași, în contradictoriu cu pârâta S.C. 
Kem Meat Company S.R.L., CUI 
33388287, cu sediul în sat Covasna, 
com. Costuleni, nr. 33 C1 jud. Iași și în 
consecinţă: Obligă pârâta la plata către 
reclamantă a sumei de 2447,68 lei, 
reprezentând contravaloare servicii 
furnizate  conform factur i lor 
n r . 3 1 7 8 8 / 0 7 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  n r . 
3 2 3 4 2 / 1 0 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  n r . 
3 5 3 7 1 / 1 2 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  n r . 
3 5 7 2 9 / 0 7 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  n r . 
3 5 7 3 1 / 0 8 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  n r . 
3 6 0 2 8 / 0 7 . 1 2 . 2 0 1 6 ,  n r . 
3 6 0 5 1 / 0 7 . 1 2 . 2 0 1 6 ,  n r . 
3 6 3 4 2 / 1 0 . 0 1 . 2 0 1 7 ,  n r . 
36386/10.01.2017, a sumei de 134,18 lei 
reprezentând penalităţi de întârziere, 
conform facturii nr. 37378/06.04.2017, 
precum și la plata dobânzii legale 
aferente, calculate începând cu data de 
06.04.2017 și până la data plăţii efec-
tive a debitului principal. Respinge 
cererea reclamantei referitoare la 
cheltuielile de judecată, ca nefondată. 
Executorie. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare. Cererea 
se depune la Judecătoria Iași.  Pronun-
țată azi, 13.04.2018, cu punerea la 
dispoziția părților a soluției, prin m,ij-
locirea grefei instanței, în condițiile 
art. 396 al. 2 C.pr.civ. Presedinte Vero-
nica Corina Varvara. Grefier Adriana 
Enachi.

l Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Vrancea Sud - Est, cu sediul în locali-
tatea Răstoaca, județul Vrancea, 
beneficiar al ajutorului financiar 
nerambursabil în cadrul Măsurii 19 în 
condițiile Programului Național 
pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 
România, privind implementarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală pe 
teritoriul format din comunele Bălești, 
Ciorăști, Gugești, Gologanu, Măică-
nești, Milcovul, Nănești, Răstoaca, 
Sihlea, Slobozia Ciorăști și Tătăranu 
din județul Vrancea, Salcia Tudor, 
Scorțaru Nou, Măxineni din județul 
Brăila, respectiv Nămoloasa din 
județul Galați. Anunță lansarea sesi-
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unii de depunere proiecte cu depunere 
continuă și evaluare lunară Nr.2/2018  
începând cu data de 22.10.2018 până 
la data de 31.12.2018 pentru următoa-
rele măsuri prevăzute în cadrul  Strate-
g i e i  d e  D e z v o l t a r e  L o c a l ă :  
1.M1 - Cooperare în sectoarele agricol 
și pomicol. Fonduri disponibile:  
65.041,65 Euro. Beneficiari eligibili: 
Parteneriate constituite în baza unui 
Acord de cooperare și în a cărui 
componență să fie cel puțin un fermier 
sau un grup de producători/o coopera-
tivă din sector și cel puțin un partener 
din următoarele categorii: Microîntre-
prinderi sau întreprinderi mici, organi-
zații nonguvernamentale, UAT-uri, 
consilii locale, unități școlare, sanitare, 
de agrement și alimentație publică. 
Suma maximă nerambursabilă pentru 
un proiect: 65.041,65 euro. 2. M5- 
Servicii sociale. Fonduri disponi-
bile:90.000,00 Euro. Beneficiari 
eligibili: Comunele, conform legislației 
naționale în vigoare; ONG-uri, 
conform legislației naționale în 
vigoare; Unități de cult, conform legis-
lației naționale în vigoare; Parteneriate 
publice-private. Suma maximă neram-
bursabilă pentru un proiect : 90.000,00 
euro. 3. M7- Sprijin pentru crearea și 
dezvoltarea micro - întreprinderilor. 
Fonduri disponibile:50.000,00 Euro. 
Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi 
care propun activități non-agricole 
complet noi sau micro-întreprinderi 
nou înființate(PFA, II, SRL) ce propun 
activități de producție, servicii pentru 
populația rurală(non-agricole). Suma 
maximă nerambursabilă pentru un 
proiect : 50.000,00 euro. Depunerea 
proiectelor din cadrul sesiunii continue 
cu evaluare lunară Nr. 2/2018 se face la 
sediul Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Vrancea Sud - Est din comuna 
Răstoaca, județul Vrancea în inter-
valul orar 09:00 - 14:00 în perioada 
22.10.2018 - 31.12.2018. Depunerea  
proiectelor în cadrul sesiunii continue 
cu evaluare lunară se oprește când 
valoarea proiectelor depuse este mai 
mare de 120% din valoarea alocată 
măsurii. Solicitantul de finanțare 
trebuie să îndeplinească cerințele de 
conformitate și eligibilitate menționate 
în cadrul Ghidului Solicitantului 
aferent fiecărei măsuri. Ghidului soli-
citantului și procedura de selecție se 
regăsesc pe site-ul www.galvrancea-

sudest.ro. Informațiile detaliate 
privind accesarea și derularea măsu-
rilor sunt disponibile pe suport  tipărit 
la sediul GAL Vrancea Sud Est din 
localitatea Răstoaca, unde pot fi 
consultate de către posibilii solicitanți. 
Pentru informații suplimentare puteți 
contacta experții GAL Vrancea Sud 
Est la sediul din comuna Răstoaca, 
județul Vrancea, la tel 0237/267474 
sau prin e-mail la galvnsudest@gmail.
com.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
CELPI S.A, cu sediul în București, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4, 
număr de ordine în Registrul Comer-
ţului J40/290/1991, CUI 382482 în 
temeiul art.111, 117, 118 din Legea 
31/1990 republicată și a prevederilor 
art.43 din Actul Constitutiv convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor în data de 23.11.2018 ora 
10,00 la sediul social al societăţii din 
București, Drumul Bercenarului nr.1, 
sector 4, pentru acţionarii înregistraţi 
la sfârșitul zilei de 16.11.2018 (dată de 
referinţă) în registrul acţionarilor, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
prelungirii mandatului firmei de audit 
INTERSCOPE S.R.L, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Bucu-
rești sub nr. J40/15066/2004, CUI 
16776874, având sediul social în 
București Sectorul 6, Aleea Băiuţ, Nr. 
9, Bloc M30, Scara B, Etaj 3, Ap. 86, 
reprezentată legal prin  Ionescu 
Tudor-Laurenţiu, începand cu data de 
0 7 . 1 1 . 2 0 1 8  p â n ă  l a  d a t a  d e 
07.11.2020. 2. Propunerea datei 
10.12.2018 ca dată de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii Adunării Generale Ordi-
nare. Documentele aferente Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. 
Începand cu data 16.11.2018 convoca-
torul, numărul total de acţiuni și 
drepturile de vot la data convocării, 
textul integral al documentelor și 
materialelor informative referitoare la 
problemele de pe ordinea de zi, sunt la 
dispoziţia acţionarilor și se pot obţine 
pe suport de hârtie la cererea acţiona-
rilor interesaţi, la sediul social al 
Societăţii situat în București, Drumul 
Bercenarului nr.1, sector 4. La ședinţa 

Adunării Generale a Acţionarilor vor 
putea participa direct acţionarii aflaţi 
în proprietatea a cel puţin 2% din 
acţiuni. Un exemplar original al 
procurii speciale va trebui să parvină 
Societăţii cu 48 de ore înante de data 
adunării sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot prin 
reprezentant în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, conform 
prevederilor legii. Procura va fi trans-
misă în original, pe suport de hârtie, 
la sediul Societăţii situat în București, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4. În 
cazul în care pe data 23.11.2018 nu se 
întrunește cvorumul prevăzut de lege 
și actul constitutiv al Societăţii, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor este convocată pentru data 
de 26.11.2018 ora 10,00 la același 
sediu și cu aceeași ordine de zi.

l Convocator. Subscrisa Consultant 
Insolvență SPRL Filiala Timis, cu 
sediul in Mun. Timisoara, str. Nicu 
Filipescu nr.4, ap. 14, ju. Timis si 
sediul ales in Mun. Drobeta Turnu 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, CUI 38704372, inregis-
trata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, in calitate de adminis-
trator judiciar al debitoarei  SC 
Zorder Big SA cu sediul in Mun. 
Galati, B.dul Henri Coada nr. 5, jud. 
G a l a t i ,  J 1 7 / 1 5 7 9 / 2 0 0 4 ,  C U I 
RO16813468, conform Hotararii nr. 
253/2018 din data de 24.09.2018, 
pronunţată de Tribunalul Galati, 
Secţia a II - a Civilă, în dosarul nr. 
1894/121/2018, în temeiul art. 53 alin. 
(1)  și art.  58 alin. (1) lit. g)  din Legea 
85/2014, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor  S.C. 
Zorder Big S.A. care se va desfășura 
în DATA de 21.11.2018, ORA 1430, la 
sediul administratorului judiciar din 
Mun. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud. Mehedinți Ordine de zi: 1. 
Desemnarea unui administrator 
special care să reprezinte interesele 
societății și ale acționarilor și care să 
participe la procedura debitorului SC 
Zorder Big SA, precum și stabilirea 
retribuției acestuia. Accesul Acționa-
rilor la Adunarea Generală se face în 
baza procurii speciale acordată 
persoanei fizice/juridice care îi repre-
zintă. Acționarii Societății au posibili-
tatea de a vota prin corespondență. În 
acest sens, pe baza convocatorului, 
acționarii vor prezenta, în forma 
scrisă, sub semnătură și cu aplicarea 
ștampilei, comentariile și poziția lor 
cu privire la fiecare aspect de pe 
ordinea de zi. Administrator judiciar 
Consultant Insolvență S.P.R.L. Filiala 
Timis, prin asociat coordonator ec. 
Șerban Valeriu.

LICITAȚII  
l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 

a persoanei de contact: Primăria 
Băgaciu, CIF: 4436933, nr.112, 
tel.0265.425.714, bagaciu@cjmures.ro 
2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Concesionarea supra-
feţei de 6.474 mp de teren situat în 
satul Delenii, pentru extinderea supra-
feţelor de depozitare. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: la sediul Primăriei 
Comunei Băgaciu. 3.2. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Numerar 100Lei la Compartiment 
taxe și impozite. 3.3. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
12.11.2018. 4.Informaţii privind ofer-
tele. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14.11.2018, ora 9.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Băgaciu, 
nr.112. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 14.11.2018, ora 10.00, 
la Primăria Comunei Băgaciu. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Mureș, 
telefon: 0265.260.323, tribunalul.
mures@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
19.10.2018.

l Anunț negociere directă ”Treapt”. 
1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
orașului Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, Horezu, judeţul Vâlcea, 
telefon 0250860190, fax 0250860481, 
email: primaria@orasul-horezu.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului ce urmează să 
fie concesionat: Concesionarea lotu-
rilor de teren 7, 10-15, 17-24 din 
punctul „Treapt”orașul Horezu, 
județul Vâlcea în vederea înființării 
„Parc Industrial Horezu”. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Prin cumpărare de la 
Primăria orașului Horezu, camera 6. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Birou – Secretar - din cadrul 
Primăriei orașului Horezu, Strada 1 

Decembrie, numărul 7, camera 6. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 22/2007: Costul este 20 de 
lei/exemplar.  Se va prezenta dovada 
achitării sumei de 20 lei de la casieria 
Primăriei orașului Horezu. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
31/10/2018, Ora 16:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 05/11/2018, Ora 
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria orașului 
Horezu,strada 1 Decembrie numărul 
7, județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse 
în două exemplare, original și copie. 
5. Data și locul la care este progra-
mată începerea procedurii de nego-
ciere directă: 05/11/2018, Ora 10:00, 
Primăria orașului Horezu, strada 1 
Decembrie, numărul 7, camera 6, 
județul Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
și  termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Vâlcea, Scuarul 
Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, 
Telefon (0250)73 91 20, Fax (0250)73 
22 07, adresă email:tribunalul-va-
lcea@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului negocierii către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
19.10.2018.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat ADR eliberat de 
ARR Dolj pe numele Drăghici 
Constantin Cosmin. Se declară nul.

l Pierdut titlul de proprietate cu nr. 
4/311 din 08.08.1982 pe numele 
Reznicenco Veronica cu adresa în 
București, str. Poenari nr. 1, bl. 13, ap. 
48, sector 4.

l Pierdut contract de vânzare 
-cumpărare nr. 40641/05 din 1996, pe 
numele de Calotă Ana, emis de SC 
Cotroceni SA.

l Pierdut acte contabile (declaraţii), 
pe anul 2017 a SC A.M.I. Coleaf SRL 
cu adresa în București, sector 5, str. 
Luceafărului nr. 14, Camera 1, CUI 
35729151. Le declar nule.

l Pierdut certificat a dreptului de 
proprietate privată pe numele de 
Vâlcu Tudor  str. Berzovia nr. 2, sector 
5, prezentul certificat a fost eliberat la 
data de 01.10.1996 cu nr. 4744/5.

l Pierdut legitimaţie student, carnet 
student și permis de bilbiotecă pe 
numele Gavriluţă Mădălina -Andreea 
emise de Facultatea de Comunicare și 
RelaţiiPublice.


