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OFERTE SERVICIU
l Societate comercială angajează şofer 
categoria C, manipulant marfă şi 
lăcătuş. Tel. 0723294725; 0214300265; 
0722368664; 0727046393.

l Compania Noodle Pack angajeaza 
personal in Baneasa Shopping City 
Casieri si lucratori comerciali - 
Minimum studii medii - Dorinta de a 
activa intr-o pozitie stabila - Dorinta de 
dezvoltare personala Salariu motivant 
cuprins intre 2000 - 2200 lei net (in 
mana) Contact 0735061107.

l Societatea comercială Madaloft 
SRL, specializată în imobiliare şi 
comerț cu ridicata a bunurilor de 
consum de natura produselor textile de 
casă, îmbrăcămintei şi mobilei, oferă 
spre ocupare un post de Director socie-
tate comercială cod COR 112004. 
Cerințele candidatului: -Vechime în 
domeniu 15 ani; -Cunoaştere limbă 
turcă avansat; -Cunoaştere limbă 
engleză mediu; -Studii superioare 
economice. Candidații interesați pot 
trimite un Curriculum Vitae la adresele 
de e-mail: murat@maydogan.com şi 
bedirtexdamars@gmail.com. Candi-
dații selectați vor fi invitați la un 
interviu, a cărui dată va fi stabilită de 
comun acord cu fiecare. Compania îşi 
rezervă dreptul de a testa competențele 
declarate de către candidați.

l Comuna Sîntandrei, cu sediul în 
localitatea Sîntandrei, strada Princi-
pală, nr. 452, județul Bihor, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante aprobate prin H.G. nr. 
286/2011, modificată şi completată de 
H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
postului: Șef centru (S): -1 post. 
Condiții specifice: absolvenți cu 
diplomă de licență ai învățământului 
universitar de lungă durată într-unul 
din domeniile: Științe economice- 
specializarea Marketing sau Științe ale 
educației- specializarea- Pedagogie. 
-vechime în specialitatea studiilor 
-minim 2 ani. Denumirea postului: 
Administrator, I (M ) -1/2 normă -1 
post. Condiții specifice:studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat. 
-vechime în specialitatea studiilor 
absolvite : nu este necesar. Denumirea 
posturilor: Educator- puericultor, 
gradul principal, cu studii superioare 
(S): 1 post. Condiții specifice: studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
Asistență socială- specializarea Asis-
tență socială sau Științe ale educației- 
s p e c i a l i z a r e a  P e d a g o g i a 
învățământului primar şi preşcolar. 
-vechime în specialitatea studiilor -5 
ani. Educator- puericultor, gradul prin-
cipal, cu studii de scurtă durată (SSD) 
-1 post. Condiții specifice:studii de 
scurtă durată în domeniul pedagogie 
absolvite cu diplomă de licență. 
-vechime în specialitatea studiilor -5 
ani. Educator- puericultor, gradul I, cu 
studii de scurtă durată (SSD) -1 post. 
Condiții specifice: studii de scurtă 
durată în domeniul pedagogie absol-
vite cu diplomă de licență. -vechime în 
specialitatea studiilor -1 an. Educator- 
puericultor, gradul I, studii medii (M)- 
3 posturi. Condiții specifice: studii 

liceale în domeniul pedagogic absolvite 
cu diplomă de bacalaureat. -vechime în 
specialitatea studiilor -1 an. Notă: 
pentru toate posturile de educator 
-puericultor se solicită, în plus, pe 
lângă diplomele de studii, curs auto-
rizat de puericultură sau educație 
timpurie. În cazul în care candidaţii 
admişi nu prezintă acest curs, se obligă 
printr-o declaraţie scrisă ca într-un 
termen de 3 luni să participe la un curs 
în acest sens. Denumirea posturilor: 
-asistent medical, debutant, cu studii 
postliceale (PL) -1 post. Condiții speci-
fice: studii postliceale în domeniul 
asistenței medicale absolvite cu 
diplomă de post liceală. -vechime în 
specialitatea studiilor -nu este nece-
sară. -asistent medical, principal, cu 
studii medii (M)- 1 post. Condiții speci-
fice: studii liceale în domeniul sanitar 
absolvite cu diplomă de bacalaureat. 
-vechime în specialitatea studiilor -5 
ani. Denumirea postului: îngrijitor- 6 
posturi. Condiții specifice: studii 
gimnaziale sau liceale (G sau M) -dove-
dite cu diplomă. -vechime în speciali-
tatea studiilor -nu este necesară. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă: data de 27.08.2018 
ora 10:00 la sediul Căminului Cultural 
Sîntandrei. Proba de interviu: data de 
29.08.2018, ora 10:00 la sediul Cămi-
nului Cultural Sîntandrei. Candidații 
vor depune dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicare în Monitorul Oficial, 
respectiv în perioada 03.08.2018 
-17.08.2018. Date contact: tel. 
0259/468950, Compartiment resurse 
umane.

l În conformitate cu prevederile H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Ministerul Agricul-
turii şi Dezvoltării Rurale anunță 
organizarea în data de 27 august 2018, 
ora 10.00 proba scrisă, a concursului 
pentru ocuparea a 12 posturi vacante 
de natură contractuală de consilieri 
afaceri europene la Unitatea pentru 
pregătirea consiliului preşedinției UE 
din cadrul aparatului propriu al 
MADR. Posturile de consilier afaceri 
europene din cadrul Unității pentru 
pregătirea Consiliului  Preşedinției UE 
vor fi ocupate pe perioadă determinată 
până la data de 31 august 2019. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -11 posturi consilier afaceri 
europene- Serviciului suport tehnic 
pentru grupurile de lucru- Unitatea 
pentru pregătirea Consiliului Preşe-
dinției UE: Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență/ echi-
valentă sau  studii universitare de 
licență; Vechime în specialitatea studi-
ilor –; Limbi străine: limba engleză/ 
franceză: scris şi citit– nivel mediu; 
Cunoştințe de operare/ programare pe 
calculator: Word, Excel- nivel mediu. 
-1 post consilier afaceri europene în 
cadrul Serviciului logistică şi organi-
zare- Unitatea pentru pregătirea 
Consiliului Preşedinției UE: Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență/ echivalentă sau  studii univer-
sitare de licență; Vechime în speciali-
tatea studiilor –; Limbi străine: limba 
engleză/ franceză: scris şi citit– nivel 
mediu. Cunoştințe de operare/ progra-
mare pe calculator: Word, Excel- nivel 

mediu; Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: Proba scrisă: în 
data de 27 august 2018, ora 10.00, la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; Interviul: în 
maximum patru zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise, conform 
art.24 alin.(5) din Regulamentul- 
cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, la sediul Ministerului Agricul-
t u r i i  ş i  D e z v o l t ă r i i  R u r a l e . 
Cunoştințele de limbă străină vor fi 
testate în cadrul ambelor probe. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 17 august 2018 
(inclusiv), ora 14,30 la sediul Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
din str. B-dul Carol I nr.2-4, sector 3, 
Bucureş t i .  Date  contac t :  t e l . 
021/3072326, email: ionela.stefan@
madr.ro. Bibliografia, condiţiile speci-
fice de participare precum şi actele 
solicitate candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe pagina de web www.madr.ro 
şi afişate la sediul instituţiei din B-dul. 
Carol I nr.2-4, sector 3 Bucureşti.

l În conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr.45/2008 privind unele măsuri 
pentru întărirea capacității administra-
tive a României în vederea îndeplinirii 
obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene şi 

H.G. nr.611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
anunță scoaterea la concurs a funcției 
publice de execuție vacante de consilier 
superior din cadrul Direcției Politici în 
Zootehnie– Direcția Generală Politici 
Agricole, în data de 16.08.2018, proba 
scrisă. Direcția Politici În Zootehnie- 
Direcția Generală Politici Agricole- 1 
funcţie publică vacantă de consilier 
superior. Condiţii specifice: •Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
zootehniei; •Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice– 7 ani; •Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la secretariatul comi-
siei de concurs în termen de 8 zile, de la 
data publicării.  Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare precum şi actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere vor fi afişate la sediul insti-
tuţiei din B-dul. Carol I nr.24, sector 3 
Bucureşti şi vor fi publicate pe pagina 
de web www.madr.ro. Concursul va 
avea loc la sediul MADR.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Satu Mare organi-
zează concurs de recrutare, în baza 
H.G. nr.611/2008, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie temporar 
vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional superior (studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul asistenţei 
sociale şi vechime în specialitatea 
studiilor 7 ani) din cadrul Serviciului 
Beneficii de asistenţă socială, 
programe de servicii sociale, inclu-
ziune socială, egalitate de şanse în 
data de 14.08.2018, ora 10.00, proba 
scrisă şi în termen de 5 zile de la 
afişarea rezultatelor la proba scrisă 
-interviul. Depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 8 zile de 
la data publicării anunţului. Condi-
ţiile de participare la concurs, biblio-
grafia şi actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere sunt 
afişate la sediul agenţiei din Satu 
Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.8, 
judeţul Satu Mare şi pe site-ul institu-
ţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0261.706.922, interior: 121, 
fax: 0361.884.980, mail: ajpis.satu-
mare@mmanpis.ro. Persoană de 
contact: Czumbil Zsolt -inspector 
superior în cadrul AJPIS Satu Mare.
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l Şcoala Gimnazială Stoeneşti, cu 
sediul în localitatea Stoeneşti, str.Prin-
cipală, nr.28, judeţul Olt, telefon: 
0249.531.253, e-mail: scstoenesti@
gmail.com, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
pe perioadă nedeterminată, conform 
HG 286/2011, de: -0,5 post de îngrijitor 
curăţenie la sediul Grădiniţei cu 
Program Normal Stoeneşti, str.Vlad 
Stoeneşteanu, nr.18. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 30.08.2018, ora 10.00, iar proba 
practică, 30.08.2018, la ora 14.00, la 
sediul unităţii, str.Principală, nr.28. 
Cerinţe post: -studii generale -minim 8 
clase; -vechime în muncă -debutant 
(0-2 ani). Dosarul cu cererea de 
înscriere şi documentele solicitate la 
înscriere se depun la sediul unităţii 
până pe data de 17.08.2018, ora 13.00. 
Relaţii suplimentare la sediul unităţii 
sau la telefon: 0249.531.253, persoană 
de contact: Grădinaru Beti-Nicoleta, 
telefon: 0799.864.216.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Ruşdea” Baia Mare, str.Victor 
Babeş, nr.34, județul Maramureş, orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: -3 posturi 
vacante de portari -Compartiment 
pază. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale vacante 
sunt: -diplomă de absolvire a şcolii 
generale; -atestat profesional pentru 
agent de pază şi ordine/securitate, 
avizat de poliţie; -nu necesită vechime 
în muncă. Concursul se va desfăşura 
conform calendarului următor: 
-17.08.2018, termenul-limită de depu-
nere a dosarelor; -27.08.2018, proba 
scrisă, ora 10.00; -30.08.2018, interviul, 
ora 10.00. Relații suplimentare la 
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie 
„Dr.Nicolae Ruşdea” Baia Mare, str.
Victor Babeş, nr.34, județul Mara-
mureş, telefon: 0262.275.995, interior 
114, site: www.spitalpneumobaiamare.
ro.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Miha-
lache, nr.37-39, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale: -2 (două) posturi 
îngrijitoare Compartiment chirurgie 
plastică- perioadă nedeterminată; -1 
(un) post îngrijitoare Secţie chirurgie 
generală- perioadă nedeterminată; -1 
(un) post infirmieră Compartiment 
cardiologie- perioadă nedeterminată. 
Acte necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naştere, de căsă-
torie; -copie acte studii şi alte acte care 
atestă efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după caz, 
în specialitate; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiţii de partici-
pare la concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului European şi domiciliul 
în România; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -are vârsta-limită regle-
mentată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale 
eliberată de medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau de condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 

pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar vacante, 
conform Ordinului MS nr.1470/2011: 
1.pentru îngrijitoare: -diplomă absol-
vire şcoală generală; -concurs pentru 
ocuparea postului; 2.pentru infirmiere: 
-diplomă absolvire şcoală generală; 
-concurs pentru ocuparea postului; 
-curs infirmiere. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii conform calenda-
rului următor: -28 august 2018, ora 
12.00- proba scrisă; -30 august 2018, 
ora 11.00- interviul. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: 17 
august 2018, ora 15.00. Relaţii supli-
mentare: compartiment RUNOS, tel. 
021.222.35.59.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vînd teren intravilan 5000 mp, în 
Braşov. Tel: 0745/941.817.

CITAŢII
l Subscrisa, Duo Mat Retail S.R.L., cu 
sediul social în mun. Suceava, str. 
Cernăuţi, nr. 101 A, jud. Suceava, 
număr de ordine în Registrul Comer-
ţului Suceava J33/832/2014, C.I.F. 
33675012, reprezentată legal prin 
Nimigean Iuliana- administrator, este 
citată în dosarul nr. 2318/297/2017, 
aflat pe rolul Judecătoriei Săveni, jud. 
Botoşani, având ca obiect obligaţie de a 
face, in calitate de pârâtă, pentru data 
de 04.10.2018, în proces cu reclamantul 
Parasca Stelică, domiciliat în loc. 
Negreni, com. Ştiubieni, jud. Botoşani.

l Subsemnata, Manea Irina Geanina, 
domiciliată în sat. Vorniceni, com. 
Vorniceni, jud. Botoşani, chem în jude-
cată pe pârâtul Manea Cristian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat. 
Cherchezu, com. Cherchezu, jud. 
Constanţa, pentru divorţ din culpa 
pârâtului sau prin acord, exercitarea 
autorităţii părinteşti exclusiv de către 
mamă, stabilirea locuinţei minorilor: 
Manea Silvia- Maria, Manea Angela, 
Manea Eduard Cristian, la mamă, 
obligarea pârâtului la plata pensiei de 
întreţinere în favoarea minorilor, reve-
nirea reclamantei la numele anterior 
căsătoriei. Acţiunea face obiectul dosa-
rului nr. 1264/297/2018, aflat pe rolul 
Judecătoriei Săveni, jud. Botoşani.

l Numita Zarif Mioara (căsătorită 
Crideşa), cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Chişcăreni, or. Săveni, 
jud. Botoşani, este citată în dosarul nr. 
2320/297/2017, aflat pe rolul Judecăto-
riei Săveni, jud. Botoşani, având ca 
obiect partaj judiciar, în calitate de 
pârâtă, pentru data de 04.10.2018, în 
proces cu reclamantele: Zarif Elvira, 
domiciliată în sat. Liveni, com. Mano-
leasa, jud. Botoşani şi Gui Elveţia - 
Iuliana, cu domiciliul mun. Reşiţa, Bld. 
Republicii, nr.19, sc.1, et. 3, ap. 12, jud. 
Caraş-Severin.

l Romania, Bucharest Tribunal 6th 
Section for Civil Matters, Bucharest, 
319L Splaiul Independentei, 3 SEMA 
Parc Office, Building B, District 6, 
Postal code 060044. Case File No. 
43840/3/2010, 04.09.2018. Full name of 
the Subpoenaed Party: DASAB 
Airlines LTD. Domicile or place of 
residence of the Subpoenaed Party: 
Ahmadu Bellow Way, Legislative 
Quarters, APO-ABUJA, State: Nigeria, 
We hereby inform you that you are 

invited to appear before this court of 
law on 04.09.2018, Panel 22 -Court of 
First Instance, Room E30, at 09:00, as 
defendant in the trial the with the 
plaintiff SC ROMAERO SA.

l Intimata Boricean Maria, prin 
curator David Ioan, este citată pentru 
data de 06.09.2018, ora 9:00, sala J2, la 
Judecătoria Braşov, în dosar nr. 
27874/197/2017 – obiect declare jude-
cătorească a morţii.

l Somaţie. Subsemnata Scurtu Maria, 
înştiinţez pe toţi cei interesaţi să facă 
opoziţie în dosarul nr. 881/338/2017, 
aflat pe rolul Judecătoriei Zărneşti, cu 
termen în 10 octombrie 2018, ora 9:00, 
obiect uzucapiune necontencioasă 
privind imobilul teren înscris în 
CF.1827 – Şinca Nouă.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială 
Comuna Braloştița, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sector 
cadastral nr.65 începând cu data de 
10.08.2018, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Comunei Braloştița, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului 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 Administratorul judiciar Dinu, Urse 
şi Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii gene-
rale a insolvenței prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, împotriva debitoarei S.C. 
Nikoson Prest Construct S.R.L. cu 
sediul în sat Măgurele, comuna Măgu-
rele, nr. 706, județul Prahova, 
J29/125/2012, CUI 29597820, în 
dosarul 3048/105/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, Secția a II-a 
Civilă de Contencios Administrativ şi 
Fiscal. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanțelor 
asupra averii debitorului -10 zile de la 
primirea notificării, termenul de verifi-
care a creanțelor, de întocmire şi publi-
care în BPI a tabelului preliminar de 
creanțe -05.09.2018, termenul de defi-
nitivare a tabelului creanțelor 
-28.09.2018. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
1 5 . 1 0 . 2 0 1 8 .  P e n t r u  r e l a ț i i : 
021.318.74.25.

l Societatea SC Evaself Group SRL, 
titular al activității 5610- Restaurante 
la adresa Splaiul Unirii, nr.225, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației de 
mediu pentru activitate. Informațiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului al activității pot fi consultate 
la sediul APM Bucureşti, str. Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, Tel/fax: 
0214.306.677, 0214.306.675 în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-12.00, vineri 
9.00-12.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Bucu-
reşti.

l Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu Imo Invest Total. Denumirea 
titularului: Imo Invest Total SRL 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Construire 
spaţiu comercial parter înalt şi amena-
jare incintă, împrejmuire şi utilităţi 
Jud.Ilfov, Com.Ciolpani, Sat Ciolpani, 
Str. Calea Bucureşti, nr. 190C”, 
amplasat în jud. Ilfov, com. Ciolpani, 
sat Ciolpani, str. Calea Bucureşti, nr. 
190C. Informaţiile privind proiectul 
propus poate fi consultate la sediul 

autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Bucureşti, Sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, şi la sediul Imo 
Invest Total, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, 
cam. 309, Sector 4, Bucureşti. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov.

l 1.Comuna Ilişeşti, str.Principală, 
nr.150, judeţul Suceava, cod fiscal: 
4326930, telefon/fax: 0230.521.248, 
email: primaria_ilisesti@yahoo.com. În 
calitate de autoritate contractantă, 
acordă finanțare nerambursabilă 
pentru activități nonprofit, în confor-
mitate cu prevederile Legii nr.350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambur-
sabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările 
ulterioare. 2.Eligibilitate: solicitanții 
persoane juridice –cultele religioase 
recunoscute de lege. 3.Acțiuni eligibile: 
Se derulează conform Regulamentului 
finanțărilor nerambursabile din anul 
2018. 4.Domenii: Cultele religioase. 
Finanțarea se asigură din bugetul local 
al comunei Ilişeşti. 5.Durata finanțării 
nerambursabile: 02.08.2018-31.12.2018. 
6.Buget alocat: 80.000 lei -pentru 
cultele religioase, aprobat prin HCL 
nr.10/20.02.2018. 7.Documentație: 
Solicitanții persoane juridice vor 
depune: a)formularul de solicitare a 
finanțării; b)bugetul de venituri şi chel-
tuieli al programului /proiectului; c)act 
constitutiv, statut şi certificat de înre-
gistrare fiscală; d)situaţia financiară a 
anului precedent; e)CV-ul coordonato-
rului programului/ proiectului; f)certi-
ficat fiscal fără datorii pentru 
solicitant; g)declarație de imparțiali-
tate; h)buget de fundamentare pe 
categorii de cheltuieli. 9. Perioada de 
depunere documente: 02.08.2018-
03.09.2018. Termen limită de depunere: 
03.09.2018, ora 15.00. 10.Perioada de 
selecție şi evaluare a proiectelor: 
04.09.2018-05.09.2018.  Rezolvarea 
eventualelor contestaţii se va face la 
data de 06.09.2018. 11.Contractele vor 
fi încheiate în termenul legal prevăzut 
în Regulamentul finanțărilor neram-
bursabile pe anul 2018.

SOMAŢII
l Prin prezenta se aduce la cunoştiință 
celor interesați că pe rolul Judecătoriei 
Z ă r n e ş t i  î n  d o s a r  c i v i l  n r. 
3736/338/2017 cu termen de judecată 
în data de 05.10.2018, ora 9.00, C10- 
civil, petentul CORCA DUMITRU, 
domiciliat în Poiana Mărului nr.1218, 
jud. Braşov, prin care solicită să se 
constate că a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului situat în loc. Şinca Nouă, sat 
Paltin nr.63, jud. Braşov, înscris în CF 
100623 Şinca Nouă sub nr. top 4862 în 
suprafață de 4896 mp (conform CF) şi 
în suprafată reală de 21537 mp, aparți-
nând numitei Tunsoiu Maria, născută 
Nastea, decedată în 18.03.1944. Cei 
interesați pot formula opoziție în 
termen de 30 de zile de la afişarea 
prezentei somații.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare ordine de zi Consiliul de 
administraţie al S.C. Libra Internet  
Bank S.A., societate bancară inregis-
trata în Registrul bancar sub nr. 
RB-PJR-40-037/1999, cu sediul în Str. 
Semilunei, nr.4-6, sector 2, Bucuresti, 
avand cod unic de înregistrare R 
8119644 şi numărul de ordine în Regis-
trul Comerţului J40/334/1996. La soli-
citarea acţionarului Broadhurst 
Investments Limited formulată în baza 
dispoziţiilor art. 117^1 din Legea nr. 
31/1990, republicată, de completare a 
ordinii de zi a Adunarii generale ordi-

nare a actionarilor care se va întruni la 
data de 30.08.2018 (prima convocare)/ 
31.08.2018 (a doua convocare), ora 
17.00, la adresa: Str. Semilunei Nr.4-6, 
Sector 2, Bucuresti, convocata prin 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 
2799/23.07.2018, completeaza cu urma-
torul punct: 3. Aprobarea programului 
de activitate si a bugetului de venituri 
si cheltuieli rectificate pe anul 2018. 
Presedintele Consiliului de Adminis-
tratie al Libra Internet Bank S.A. 
Ovidiu Petre Melinte.

l Convocator: Consiliul de Conducere 
al Fundatiei pentru Tineret a Munici-
piului Bucuresti, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare şi cu art. 
11 alin. (1) din Regulamentul Intern de 
Organizare şi Funcţionare (RIOF) al 
FTMB, convoacă,  în  data  de 
05.09.2018 orele 18.00, la sediul FTMB 
din Bucuresti, Calea Şerban Vodă 
nr.213, sector 4– Tehnic Club, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Organizaţiilor de/ pentru Tineret a 
FTMB cu următoarea Ordine de Zi: (1) 
Raport de activitate al Consiliului de 
Conducere al FTMB pentru perioada 
01.01-31.08.2018; (2) Alegerea Consi-
liului de Conducere al FTMB prin vot 
secret, pe funcţii: a) Alegerea prin vot 
secret a Preşedintelui FTMB; b) 
Alegerea prin vot secret a Vicepreşe-
dintelui FTMB; c) Alegerea prin vot 
secret a Secretarului FTMB; d) 
Alegerea prin vot secret a membrilor 
Consiliului de Conducere al FTMB în 
număr de 6 (şase); (3) Alegerea Comi-
siei  de Cenzori FTMB, pe funcţii; În 
cazul în care la data şi ora stabilite nu 
se întruneşte cvorumul necesar, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Organizaţiilor de/ pentru Tineret a 
FTMB este reconvocată pentru data de 
06.09.2018, orele 18.00 la aceeaşi 
adresă şi cu aceeaşi ordine de zi. Adre-
sele de susţinere a candidaturii din 
partea organizaţiilor membre pentru 
funcţiile pentru care se organizează 
alegeri, se vor depune până la data de 
31.08.2018, orele 16:00 la secretariatul 
FTMB, prin poştă cu confirmare de 
primire, prin fax la nr. 021/410.70.27, 
sau scanate la adresa de e-mail office@
ftmb.ro. Adresele de susţinere a candi-
daturii care se primesc după această 
dată şi oră nu vor mai fi luate în consi-
derare. Organizaţiile membre în 
Adunarea Generală a Organizaţiilor 
de/ pentru Tineret a FTMB vor delega 
reprezentanţi pentru participarea la 
şedinţa Adunării Generale, printr-un 
mandat scris ce va fi înaintat pentru 
înregistrare până la data prezentării 
pentru participarea la şedinţă. Relaţii 
suplimentare la tel: 021/335.13.72; 
021/410.70.72; 0721.738.817– Doina 
Sorina Oprea– Secretar FTMB; e-mail. 
office@ftmb.ro.

l Convocare: În temeiul prevederilor 
articolului 117 din Legea societăților 
nr.31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al Socie-
tăţii ENGIE Romania S.A., societate 
cu sediul social în Bucureşti, bd. Mără-
şeşti, nr.4-6, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregis-
trare 13093222 („Societatea” sau 
„ENGIE”), domnul Eric Joseph Stab, 
convoacă în data de 13.09.2018, ora 
15.00 la sediul social al Societăţii, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor („A.G.O.A”). Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor este următoarea: 1. Aprobarea 
modificării componentei Consiliului de 
administraţie al Societăţii, la solicitarea 
acţionarului Statul Român, prin Minis-
terul Energie. Informaţiile cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională a persoanelor 
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propuse pentru funcţia de adminis-
trator sunt puse la dispoziţia acţiona-
rilor. 2. Aprobarea incheierii intre 
ENGIE Romania S.A.  și ENGIE 
Energy Management Romania S.R.L. a 
unui contract cadru master de tip 
EFET și în baza acestuia a contractelor 
bilaterale subsecvente de vânzare 
cumpărare gaze naturale. 3. Aprobarea 
încheierii contractului cadru de servicii 
intre ENGIE Romania S.A. și ENGIE 
Energy Management Romania S.R.L. 
prin care ENGIE Romania S.A va 
asigura prestarea serviciilor de „market 
access” (vânzare/ cumpărare gaze 
naturale pe bază de mandat). 4. Apro-
barea încheierii contractului cadru de 
servicii între ENGIE Romania S.A. și 
ENGIE Energy Management Romania 
S.R.L. prin care ENGIE Romania S.A. 
va asigura prestarea serviciilor de 
transport/ echilibrare/ nominalizare 
gaze naturale. 5. Aprobarea încheierii 
contractului cadru de prestări servicii 
suport între ENGIE Romania S.A. și 
ENGIE Energy Management Romania 
S.R.L. 6. Mandatarea Președintelui 
Director General de a semna hotărârile 
Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor, contractele menţionate la punctele 
2-5 precum și de a efectua, personal 
sau prin împuterniciţi, formalităţile de 
înregistrare la Registrul Comerţului 
sau alte instituţii sau autorităţi intere-
sate. Documentele și materialele 
aferente subiectelor incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, pot fi consultate de acţio-
narii interesaţi, la sediul societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 9:00–15:00. 
La A.G.O.A. sunt îndreptăţiți să parti-
cipe și își pot exercita dreptul de vot 
numai acţionarii înregistrați în Regis-
trul Acționarilor Societății la data de 
11.09.2018, fie prin reprezentanții 
legali, fie prin reprezentant, pe bază de 
procură specială. Procurile speciale 
însoţite de actele de identificare ale 
acționarilor pot fi transmise și prin 
e-mail cu semnătura electronică 
extinsă încorporată conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electro-
nică, la adresa: „traian.capota@ro.
engie.com’’ menţionând la subiect 
„pentru A.G.O.A. din data de  
13.09.2018”, cu condiţia ca exemplarul 
original să fie depus/ expediat astfel 
încât să fie înregistrate la Societate cu 
cel puţin 48 de ore înainte de data si 
ora A.G.O.A. Unul sau mai mulţi acți-
onari reprezentând individual sau 
împreună cel puțin 5% din capitalul 
social al Societății au dreptul, în condi-
țiile legii, să introducă noi puncte pe 
ordinea de zi. Termenul limită până la 
care acţionarii își pot exercita dreptu-
rile menționate mai sus este de maxim 
15 zile de la data publicarii convocato-
rului în Monitorul Oficial al României. 
Orice acţionar interesat are dreptul să 
adreseze întrebări referitoare la punc-
tele de pe ordinea de zi și activitatea 
Societății. Societatea va putea formula 
un răspuns general pentru întrebările 
cu același conținut. Răspunsul la între-
bările acționarilor va fi dat în cadrul 
ședinței. Președinte al Consiliului de 
Administraţie Eric Joseph Stab.

l Subscrisa VIA Insolv SPRL cu 
sediul social în Ploiești, str. Banatului, 
nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, judeţ Prahova 
CUI: 32240680, în calitate de lichidator 
al CVC Property Investments CO SRL 
sediu social in Bucuresti, sector 4, str.
Vultureni, nr.65, cod de identificare 
fiscală CUI 18350475, înregistrată la 
ORC sub nr. J40/1758/2006, numita 
prin rezolutia nr. 99795/20.07.2017 
pronuntata de ORC de pe langa Tribu-
nalul Bucuresti  in dosarul nr. 
439332/19 .07 .2017 .  Convoacă  
Adunarea Generală a Asociaţilor  CVC 
Property Investments CO SRL. Şedinţa 
adunării generale a asociaţilor va avea 
loc în data de 16 august 2018, ora 13.00 

la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiești, str. Banatului, nr.1, bl.37B, 
sc.B, ap.3, judeţ Prahova, pentru toţi 
asociaţii înregistraţi la Oficiul Regis-
trului Comerţului. Asociaţii înregistraţi 
la Oficiul Registrului Comerţului pot 
participa la adunarea generală direct 
sau pot fi reprezentaţi și prin alte 
persoane decât asociaţii pe bază de 
procură specială. Ordine de zi: 1. 
Prezentarea raportului de evaluare. 2. 
Stabilirea modalitatii de valorificare a 
bunului pentru stingerea datoriilor si 
realizarea repartizarii intre asociati. În 
cazul în care adunarea generală nu 
poate adopta decizii datorită lipsei 
cvorumului, o nouă adunare generală 
se convoacă pentru data de 20.08.2018, 
orele 13.00 în același loc și cu aceeași 
ordine de zi.

LICITAŢII
l SC Metalsil Prod SRL, cu sediul în 
Brașov, str.Carierei, nr.127, scoate la 
licitaţie utilaje specifice domeniului de 
turnare a metalelor neferoase ușoare 
-aluminiu, conform anexei ce se regă-
sește la sediul din Brașov, str.Carierei, 
nr.127. Detalii la telefon, persoană de 
contact: Urdă Ioan, 0743.267.533.

l Subscrisa, BDO Business Restruc-
turing S.P.R.L., cu sediul în București, 
Str. Invingătorilor nr. 24, Victory Busi-
ness Center, Et. 4, Sector 3, RFO 
0239/2006, desemnată în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei Venus 
Stones S.R.L. prin Sentința civilă nr. 
2683/18.03.2015, pronunțată în dosarul 
nr. 69743/3/2011, de Tribunalul București 
– Secția a VII-a Civilă, scoate la vânzare 
prin licitație publică imobilele din cadrul 
proiectului rezidential „Venus Resi-
dence” din Otopeni, str. I.C. Brătianu, 
nr.28, jud. Ilfov, aflate în proprietatea 
Venus Stones S.R.L., reprezentând apar-
tamente cu 1, 2, 3, 4 camere, locuri de 
parcare subterane și supraterane, boxe 
amplasate la subsol, precum și corpul de 
clădire B – nedezmembrat, având 
regimul de înălțime S+P+3E. Şedința de 
licitație va avea loc în data de 7.08.2018, 
la ora 16:00, la sediul BDO Business 
Restructuring SPRL din București, str. 
Invingătorilor, nr. 24, clădirea Victory 
Business Center, et. 4, sector 3. Infor-
mații suplimentare pot fi obținute la 
telefon: 021/319.94.76 sau email: busi-
ness.restructuring@bdo.ro.

l Debitorul SC Quality Serv Internati-
onal SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și Asoci-
ații S.P.R.L., scoate la vânzare: Mijloace 
fixe și obiecte de inventar  aparținând 
SC Quality Serv International SRL -în 
faliment. Prețul de pornire al licitației 

este diminuat cu 60% față de  valoarea 
de vânzare forțată stabilită în Raportul 
de Evaluare exclusiv TVA, pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de consemnarea în contul nr. 
RO38PIRB 4217771983001000 deschis 
la Piraeus Bank, pe seama debitoarei 
SC Quality Serv International SRL cel 
târziu până la data ședinței de licitație, 
a garanției de 10% din prețul de 
pornire al bunului pentru care se lici-
tează și de achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini. 
Prețul Caietului de sarcini este de 50 lei 
exclusiv TVA și se va achita în numerar 
la sediul ales al lichidatorului judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL din Bucu-
rești, str. Buzești nr. 71, et. 5, sector 1. 
Prima ședință de licitație pentru acti-
vele ce aparțin societății debitoare a 
fost fixată la data de 16.08.2018, ora 
14.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, ședințele de licitații se 
vor relua în datele de: 23.08.2018, 
30.08.2018, 06.09.2018, 13.09.2018, 
20.09.2018, 27.09.2018, 04.10.2018, 
11.10.2018 și 18.10.2018 ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor desfă-
șura la sediul lichidatorului judiciar din 
București, str. Buzești nr.71, et.5, sector 
1. Pentru relații suplimentare sunați la 
tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

l SC Rovit SA, societate aflata in reor-
ganizare judiciara, prin administrator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
urmatorului activ aflat in patrimoniul 
debitoarei, respectiv Proprietate imobi-
liara (parterul unui imobil) formata din 
apartament cu 3 camere si dependinte, 
in suprafata utila de 123,25 mp, din 
care apartamentul efectiv are o supra-
fata utila de 51,77 mp, iar Crama are 
71,48 mp si teren aferent, in suprafata 
masurata de 941 mp, situat in loc. 
Boldesti - Scaieni, sat Seciu, jud. 
Prahova, la pretul de 125.625 lei fara 
TVA. Etajul este proprietatea altei 
persoane. Daca cumparatorul este o 
societate platitoare de TVA, va opera 
taxarea inversa, iar pretul nu va fi 
purtator de TVA. Licitația publica are 
loc in baza hotărârilor Adunării Credi-
torilor din 09.03.2011, 30.05.2013 si 
26.06.2018 si a regulamentului de 
participare la licitație. Şedințele de 
licitații vor avea loc pe data de: 
06.08.2018, 07.08.2018, 14.08.2018, 
16.08.2018, 17.08.2018, 20.08.2018, 
21.08.2018, 22.08.2018, 23.08.2018 si 
24.08.2018 orele 12.00, la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Vânzarea se face conform caie-

tului de sarcini întocmit de administra-
torul judiciar in cuantum de 2.000 lei + 
TVA. Relații la telefon 0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar JUST 
INSOLV SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a terenului intravilan 
in suprafata de 1781 mp, situat in com. 
Brebu, T30, P A1703, jud. Prahova, 
inscris in Cartea funciara nr. 22939 a 
com. Poiana Campina, la pretul total 
de 26.700 lei fara TVA. Terenul este 
situat intr-o zona rezidentiala, semicen-
trala, nu este imprejmuit, forma apro-
ximativ regulata, accesul la proprietate 
se face pe un drum de servitute de 
trecere lat de 3 ml si lung de aproxi-
mativ 78 ml. Daca cumparatorul este o 
societate platitoare de TVA, va opera 
taxarea inversa, iar pretul nu va fi 
purtator de TVA. Licitatia publica are 
loc in baza hotararilor Adunarilor 
Creditorilor din data de 19.12.2016 si 
27.07.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul este redus 
la 50% fata de cel mentionat in 
Raportul de evaluare. Sedintele de lici-
tatii  vor avea loc pe data de: 
06.08.2018, 07.08.2018, 14.08.2018, 
16.08.2018, 17.08.2018, 20.08.2018, 
21.08.2018, 22.08.2018, 23.08.2018, 
24.08.2018, 03.09.2018, 04.09.2018, 
05.09.2018, 10.09.2018, 11.09.2018, 
12.09.2018, 17.09.2018, 19.09.2018, 
20.09.2018, 24.09.2018, 25.09.2018, 
26.09.2018, 01.10.2018, 02.10.2018, 
08.10.2018, 15.10.2018, 16.10.2018, 
22.10.2018, 23.10.2018, 30.10.2018 
orele 12.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 

12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii supli-
mentare la la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.

l RA-APPS București SRP Victoria 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, 
b-dul.21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud. 
Cluj, anunță organizarea licitației 
pentru închirierea unor spații din 
administrarea S.R.P. Victoria Cluj 
după cum urmează: spațiu comercial- 
Coafor situat la parterul Hotelului 
Victoria, B-dul.21 Decembrie 1989, nr. 
54-56, Cluj Napoca, jud.Cluj, cu supra-
fața de 13,50mp și preț de pornire a 
licitației de 85,00Euro/spațiu/lună (cf. 
CF nu se aplică TVA); spațiu comercial 
situat la parterul Hotelului Victoria, 
B-dul. 21 Decembrie 1989, nr.54-56, 
Cluj Napoca, jud.Cluj, cu suprafața de 
43,55mp și preț de pornire a licitației de 
1.045,20Euro/spațiu/lună (cf. CF nu se 
aplică TVA); spațiu administrativ 
situat la parterul Hotelului Victoria, 
B-dul. 21 Decembrie 1989, nr.54-56, 
Cluj Napoca, jud.Cluj, cu suprafața de 
9,20mp și preț de pornire a licitației de 
161,00 Euro /spațiu /lună (cf. CF nu se 
aplică TVA); -spațiu depozit situat în 
com. Apahida, str. Libertății, nr.63, jud.
Cluj, cu suprafața de 226,00mp și preț 
de pornire a licitației de 452,00 Euro /
spațiu /luna (cf. CF nu se aplică TVA). 
Prețul dosarului licitației este de 10Lei, 
taxa de participare la licitație este de 
5% din prețul de pornire a licitației, 
garanția de participare la licitație este 
de 10% din prețul de pornire a licitației. 
Licitația va avea loc la sediul SRP 
Victoria, Cluj Napoca, B-dul.21 
Decembrie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, în 
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data de 17.08.2018, ora 10.00. Înscrie-
rile se pot face până în data de 
16.08.2018, ora 10.00. În caz de neadju-
decare, licitația se va repeta în data 
24.08.2018, ora 10.00, iar înscrierile 
până în data de 23.08.2018, ora 10.00, la 
sediul S.R.P. Victoria Cluj. Informații 
suplimentare la tel. 0264.598.776, 
0747.951.407, e-mail: srpvictoria@
upcmail.ro. Persoana de contact este 
Alexandra Petruț- Referent de Speciali-
tate Marketing.

l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul în 
localitatea Giurgiu, str. Bălănoaiei, nr 
12A, jud. Giurgiu, România, CUI 
13476015, tel. 0246215091, fax 
0246213700, email pgiurgiu@anp.gov.
ro, www.penitenciarul-giurgiu.ro, 
organizează în data de 27.08.2018, 
orele 10:00, licitație publică cu strigare 
pentru valorificarea a  6 autovehicule 
scoase din funcțiune. Persoanele inte-
resate pot solicita documentația de la 
sediul Penitenciarului Giurgiu zilnic, 
contra cost începand cu data de 
01.08.2018 între orele 08:30 -14:30. 
Prețul de vânzare al documentației 
este 10 lei/buc. Prețul de pornire și 
garanția de participare se regăsesc în 
documentația de atribuire. Bunurile 
pot fi vizionate după achitarea garan-
ției de participare. Perioada în care 
pot fi vizionate bunurile scoase la lici-
tație este 01.08.2018 -22.08.2018. 
Clarificări pot fi obținute la adresa 
menționată mai sus până la data 
limită de 23.08.2018. Licitația cu stri-
gare se va desfășura în data de 
27.08.2018 începând cu ora 10:00. 
Documentele de participare se vor 
depune la sediu Penitenciarului 
Giurgiu până cel târziu în data de 
24.08.2018 ora 15.00. Alte relații se 
pot obține la telefon 0246.215.091, 
interior 174, d-l Florin Mitrofan, între 
orele 09:00 și 14:00 în zilele lucrătoare.

l Primăria municipiului Olteniţa cu 
sediul în municipiul Oltenița, B-dul 
Republicii, nr.40, Județul Călărași, tel/
fax: 0242.515.169; 0242.515.087, 
anunță, organizarea licitațiilor publice 
deschise cu oferta în plic pentru 
concesionarea a 3 (trei) terenuri apar-
ţinând domeniului privat al munici-
piului Olteniţa, situate în municipiul 
Olteniţa, str. M. Bravu, zona bloc 
Z0-Z2, în suprafață de 18mp fiecare, 
respectiv pozițiile 6, 7 și 8, cu desti-
naţia “garaje auto”, în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea 
licitaţiilor publice pentru concesio-
narea /închirierea /vânzarea bunurilor 
aparţinând domeniului privat/închiri-
erea bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenița, cu 
modificările ulterioare, cât și cu preve-
derile Legii nr. 215/2001 privind admi-
n i s t ra ț ia  pub l i că  loca lă ,  cu 
modificările și completările ulterioare. 
Data, ora și locul de deschidere a ofer-
telor: str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, 
poziția 6 -21.09.2018, ora 11:00; str. M. 
Bravu, zona bloc Z0-Z2, pozitia 7 
-21.09.2018, ora 11:30; str. M. Bravu, 
zona bloc Z0-Z2, poziția 8 -21.09.2018, 
ora 12:00; Licitațiile vor avea loc la 
sediul Primăriei municipiului Olte-
nița, b-dul Republicii, nr. 40. Prețul 
minim de începere al licitației este de 
4,5 euro /mp /an (curs B.N.R.), pentru 
fiecare din pozițiile menționate. Ofer-
tanții pot depune ofertele până la data 
și ora limită de: str. M. Bravu, zona 
bloc Z0-Z2, pozitia 6 -19.09.2018, ora 
12:00; str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, 
pozitia 7 -19.09.2018, ora 12:00; str. M. 
Bravu, zona bloc Z0-Z2, pozitia 8 
-19.09.2018, ora 12:00; Ofertele se vor 
depune la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița din b-dul Repu-
blicii, nr. 40, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitației se vor 
pune la dispoziție începând cu data de 

01.08.2018 la sediul Primăriei munici-
piului Oltenița, b-dul Republicii, nr.40, 
etaj 2, camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20 lei și se 
va achita la casieria Primăriei munici-
piului Oltenița. Ofertanții sunt obli-
gați să depună până la termenul 
limită de primire a documentațiilor 
necesare participării la licitație, 
dovada achitării garanției de partici-
pare și a contravalorii caietului de 
sarcini. Durata concesiunii: 12 ani, cu 
posibilități de prelungire în condițiile 
legii. Anunțul privind licitația publică 
deschisă pentru concesionarea celor 3 
(trei) terenuri menționate în prezentul 
anunț publicitar, cu destinaţia “garaje 
auto”, va fi afișat la panoul de afișaj al 
primăriei începand cu data de 
01.08.2018. Solicitări de clarificări cu 
privire la documentaţia de atribuire 
pot fi depuse la sediul Primăriei muni-
cipiului Olteniţa, Birou Registratură, 
sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.prima-
riaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 4 
zile lucrătoare înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor. Durata în 
care ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la înche-
ierea contractului. Soluţionarea litigi-
ilor apărute în legatura cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea și 
încetarea contractului de concesiune, 
precum și a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ  nr. 554/2004, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Acţi-
unea în justiţie se introduce la secţia 
de contencios administrativ a tribuna-
lului în a cărui jurisdicţie se află sediul 
concedentului. Data transmiterii spre 
publicare a anunțului: 02.08.218. 
Primar - Ţone Petre, Intocmit - 
Zavalaș Liviu.

l Primăria municipiului Oltenița cu 
sediul în municipiul Oltenița, B-dul 
Republicii, nr.40, Județul Călărași, tel/
fax: 0242.515.169; 0242.515087 
anuntă organizarea licitației publice 
cu strigare pentru închirierea unui 
spațiu aparținând domeniului privat 
al municipiului Oltenița, în suprafață 
utilă de 51,52 mp., situat în comuna 
Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 
1 A, bl. I, sc. A, ap.4, Parter, jud. Călă-
rași, cu destinația spațiu prestări 
servicii, licitație publică organizată în 
conformitate cu prevederile Regula-
mentului privind organizarea și desfă-
șurarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea /închirierea /vânzarea 
bunurilor aparţinând domeniului 
privat /închirierea bunurilor aparţi-
nând domeniului public al munici-
piului Oltenița, cu modificările 
ulterioare, cât și cu prevederile Legii 
nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare. Data, ora și 
locul de deschidere a ofertelor: 
26.09.2018, ora 11:00, la sediul Primă-
riei municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii nr. 40. Prețul minim de 
începere al licitației este echivalentul 
în lei la data efectuării plății a 2,49 
euro/mp/lună (curs B.N.R.) cu salt de 
supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
creștere al licitației este de 10%. Ofer-
tanții pot depune documentațiile 
necesare participării la licitație până 
la data și ora limită de: 24.09.2018, ora 
12:00, la registratura Primăriei muni-
cipiului Oltenița, într-un singur exem-
plar original. Documentele licitației se 
vor pune la dispoziție începând cu 
data de 31.07.2018 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul Repu-
blicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Prețul 
de achiziție al caietului de sarcini este 
de 20 lei și se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Oltenița. Ofer-
tanții sunt obligați să depună până la 
termenul limită de primire a docu-

mentatiilor necesare participării la 
licitație, dovada achitării garanției de 
participare, a contravalorii caietului 
de sarcini și a taxei de participare la 
licitație. Durata închirierii: 10 ani, cu 
posibilități de prelungire, conform 
caietului de sarcini. Anunțul privind 
licitația publică cu strigare pentru 
închirierea spațiului de mai sus, va fi 
afișat la panoul de afișaj al primăriei 
începând cu data de 31.07.2018. Soli-
citări de clarificări cu privire la docu-
mentaţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului Olte-
niţa, Birou Registratură, sau pot fi 
transmise prin fax la nr. 0242.515.087, 
e-mail achizitii.primariaoltenita@
gmail.com  cu cel puţin 4 zile lucră-
toare înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata în care 
ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor pâna la înche-
ierea contractului. Data transmiterii 
spre  pub l i care  a  anunțu lu i : 
02.08.2018. Primar -Ţone Petre, 
Întocmit -Zavalaș Liviu.                                                                

l Primăria municipiului Oltenița cu 
sediul în municipiul Oltenița, B-dul 
Republicii, nr.40, Județul Călărași, 
tel/fax: 0242.515.169; 0242.515.087 
anuntă: Organizarea licitației publice 
cu strigare pentru închirierea unui 
spațiu aparținând domeniului privat 
al municipiului Oltenița, în suprafață 
utilă de 63,19 mp., situat în comuna 
Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, 
nr. 1A, bl. I, sc. A, ap.2, Parter, jud. 
Călărași, cu destinația spațiu prestări 
servicii, licitație publică organizată în 
conformitate cu prevederile Regula-
mentului privind organizarea și 
desfășurarea licitaţiilor publice 
pentru concesionarea /închirierea /
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat /închirierea bunu-
rilor aparţinând domeniului public al 
municipiului Oltenița, cu modificările 
ulterioare, cât și cu prevederile Legii 
nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare. Data, ora și 
locul de deschidere a ofertelor: 
26.09.2018, ora 11:30, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii nr. 40. Prețul minim 
de începere al licitației este echiva-
lentul în lei la data efectuării plății a 
2,49 euro/mp/lună (curs B.N.R.) cu 
salt de supralicitare de 10% inclus. 
Pasul de creștere al licitației este de 
10%. Ofertanții pot depune docu-
mentațiile necesare participării la 
licitație până la data și ora limită de: 
24.09.2018, ora 12:00, la registratura 
Primăriei municipiului Oltenița, 
într-un singur exemplar original. 
Documentele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 
31.07.2018 la sediul Primăriei muni-
cipiului Oltenița, b-dul Republicii, nr. 
40, etaj 2, camera 22. Prețul de achi-
ziție al caietului de sarcini este de 20 
lei și se va achita la casieria Primăriei 
municipiului Oltenița. Ofertanții sunt 
obligați să depună până la termenul 
limită de primire a documentatiilor 
necesare participării la licitație, 
dovada achitării garanției de partici-
pare, a contravalorii caietului de 
sarcini și a taxei de participare la 
licitație. Durata închirierii: 10 ani, cu 
posibilități de prelungire, conform 
caietului de sarcini. Anunțul privind 
licitația publică cu strigare pentru 
închirierea spațiului de mai sus, va fi 
afișat la panoul de afișaj al primăriei 
începând cu data de 31.07.2018. Soli-
citări de clarificări cu privire la docu-
mentaţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului Olte-
niţa, Birou Registratură, sau pot fi 
t r a n s m i s e  p r i n  f a x  l a  n r. 
0242.515.087, e-mail achizitii.prima-
riaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 4 
zile lucrătoare înainte de data limită 

pentru depunerea ofertelor. Durata 
în care ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la înche-
ierea contractului. Data transmiterii 
spre  publ icare  a  anunțului : 
02.08.2018. PRIMAR -Ţone Petre, 
Întocmit -Zavalaș Liviu.                                                                

l Primăria municipiului Oltenița cu 
sediul în municipiul Oltenița, B-dul 
Republicii, nr.40, Județul Călărași, 
tel/fax: 0242.515.169; 0242.515.087, 
anunță, organizarea licitației publice 
deschise cu oferta în plic pentru 
concesionarea unui teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului 
Olteniţa, situat în intravilanul muni-
cipiului Olteniţa, str. Digului nr.118, 
în suprafață de 300mp, cu destinaţia 
“construire locuință”, în conformi-
tate cu prevederile Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea 
licitaţiilor publice pentru concesio-
narea /închirierea /vânzarea bunu-
rilor aparţinând domeniului privat /
închirierea bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului 
Oltenița, aprobat prin H.C.L. nr. 169 
/ 31.10.2013, cu modificările ulteri-
oare, cât și cu prevederile Legii nr. 
215/2001 privind administrația 
publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare. Data, ora și 
locul de deschidere a ofertelor: 
26.09.2018, ora 12:00, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii, nr. 40. Prețul minim 
de începere al licitației: 0,12 euro/mp/
an (curs B.N.R., la data efectuării 
plății). Ofertanții pot depune ofertele 
până la data și ora limită de: 
24.09.2018, ora 12:00, la registratura 
Primăriei municipiului Oltenița din 
b-dul Republicii, nr.40, într-un singur 
exemplar original. Documentele lici-
tației se vor pune la dispoziție înce-
pând cu data de 31.07.2018 la sediul 
Primăriei municipiul Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 22. 
Prețul de achiziție al caietului de 
sarcini este de 20 lei și se va achita la 
casieria Primăriei municipiului Olte-
nița. Ofertanții sunt obligați să 
depună până la termenul limită de 
primire a documentațiilor necesare 
participării la licitație, dovada achi-
tării garanției de participare și a 
contravalorii caietului de sarcini. 
Durata concesiunii: pe durata exis-
tenței construcției. Anunțul privind 
licitația publică deschisă pentru 
concesionarea terenului de mai sus, 
cu destinaţia “construire locuință”, 
va fi afișat la panoul de afisaj al 
primăriei începând cu data de 31.07. 
2018. Solicitări de clarificări cu 
privire la documentaţia de atribuire 
pot fi depuse la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, Birou Regis-
tratură, sau pot fi transmise prin fax 
la nr. 0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com  cu cel 
puţin 4 zile lucrătoare înainte de data 
limită pentru depunerea ofertelor. 
Durata în care ofertanții rămân 
angajați prin termenii ofertelor lor: 
până la încheierea contractului. Solu-
ţionarea litigiilor apărute în legatura 
cu atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contractului 
de concesiune, precum și a celor 
privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Acţiunea în justiţie 
se introduce la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se află sediul conce-
dentului. Data transmiterii spre 
publicare a anunțului: 02.08.2018. 
PRIMAR -Ţone Petre, Întocmit 
-Zavalaș Liviu.                                                                

l Primăria Municipiului Alexandria, 
cu sediul în str. Dunării nr.139, cod 

fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria nr. 
176/27.06.2018, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea unei unitati 
locative, aparţinând domeniului 
privat de interes local al municipiului 
Alexandria, cu total suprafata utila de 
86,00 mp, situată în blocul F, strada 
Ion Creangă. Licitaţia va avea loc în 
data de 28.08.2018 orele 11ºº la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria,  
str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de 
licitaţie poate fi studiată și achiziţio-
nată, contra cost, la sediul  Primăriei 
municipiului Alexandria,  Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public si 
Privat. Împotriva licitaţiei se poate 
face contestaţie in condiţiile Legii 
554/2004, a contenciosului adminis-
trativ, cu modificările si completările 
ulterioare. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul Gestionare 
Patrimoniu Public si Privat din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria , 
telefon 0247317732, int.132.

l Primaria Comunei Stroesti, Judetul 
Valcea, telefon 0250/866178, adresa de 
e-mail: primariastroesti@yahoo.com, 
organizeaza in data de 22 august 
2018, ora 14:00, licitatie pentru 
vanzarea terenului in suprafata de 
972 mp, proprietate privata a 
comunei, situat in intravilanul 
comunei Stroesti ,  in punctul 
TPSUT-Sat Pojogi-Cerna, Comuna 
Stroesti, Judetul Valcea. Persoanele 
interesate pot solicita caietul de 
sarcini de la Primaria Stroesti, ince-
pand cu data de 3 august 2018. Data 
pentru depunerea ofertelor la 
Primaria Stroesti este de 22 august 
2018, ora 10:00. Plicurile cu ofertele se 
vor deschide in data de 22 august 
2018 ora 14:00 la sediul Primariei 
Stroesti. Persoana de contact doamna 
Nistor Simona Eleonora – secretar 
Comuna Stroesti.

PIERDERI
l Pierdut Cartela Tahograf și Atestat 
Profesional pe numele Nistoran 
Gheorghe în Timișoara, zona Calea 
Aradului. Se declară nule.

l Pierdut atestat transport marfă emis 
pe numele Ivascu Gheorghe. Îl declar nu.

l Pierdut certificat de pregatire profe-
sională a conducătorului auto, Seria 
T00084994L, nr. 0287054000, eliberat la 
08.07.2014 de ARR Tulcea pe numele: 
Labanov Ciprian– Ionuț. Se declară 
nul.

l Pierdut atestat transport marfă 
eliberat de A.R.R. Mehedinţi în 2017 pe 
numele Doandeș Aurel- Silviu. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat constatator  emis în 
baza legii 359/2004, pt. firma MM Gold 
Edition SRL, cu sediul în Mun. Deva, 
str. Dr. Victor Babeș, nr. 4, jud. Hune-
doara, CUI 25142469, nr. Reg. Comer-
ţului J20/202/2009, emis la data de 
18.02.2009. Se declară nul.

l Pierdut certificat de clasificare seria 
OBAH 12470 SC PRET A PARTIR 
SRL cu sediul în București str. Mitro-
polit Dosoftei nr. 51.

l Pierdut certificat de înregistrare  SC 
G l o r i o s a  B o u t i q u e  S R L , 
J40/1960/15.02.2013 CUI 31239548. Se 
declară nul.

l Pierdut certificate inregistrare si 
certificate constatatoare sediu professi-
onal si terti pentru PFA Banyai Zoltan-
Sergiu, F40/560/2010 CUI 26478310. le 
declar nule.


