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OFERTE SERVICIU
l Restaurant  in zona Obor, anga-
jeaza urgent ospatarite/ picolite cu 
experienta. Relatii la telefon: 
021.250.65.70.

l ERATĂ la posturile de titulari-
zare din Centrul de Concurs: 
Scoala Gimnaziala Metropolitana 
ARC, cu sediul in Bucuresti, Str. 
Esarfei nr.63-71, sector 3, telefon 
031.425.43.43: -invatatori- 1 post 
titularizabil.

l Apa Nova București angajează 
SUDOR. Candidatul ideal: studii: 
învăţământ minim obligatoriu/
medii; calificare: sudor electric și 
autogen; experienţă: minim 1 an. 
Responsabilități: execută lucrări 
de sudură electric si autogen, 
remediază avarii la reţeaua de apă 
și canalizare, execută construcţii 
metalice. Descrierea companiei: 
societate furnizoare de servicii 
publice în domeniul alimentării cu 
apă și canalizare a Municipiului 
București. Puteți contacta la 
adresa de e-mail: recrutare@
apanovabucuresti.ro/telefon: 
0374.39.81.67.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
localitatea Bucureşti, Şos.Vergului, 
nr.12, Sector 2, organizează la 
sediul spitalului concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante contractuale de execuţie, 
perioadă nedeterminată, conform 
HG nr.286/2011, de: -1/2 post 
Economist 1A -Compartiment 
Achiziţii Publice;- Economist 1A 
-Serviciul RUNOS; -Economist 1A 
-Serviciul Contabilitate. Condiţiile 
generale şi specifice pentru econo-
mist 1A: -diplomă de licenţă; -6 ani 
şi 6 luni vechime în specialitate. 
Condiţii specifice economist 1A, 
Compartiment achiziţii publice: 
-curs expert achiziţii publice. Data 
concursului: 25.04.2018, ora 10.00 
-proba scrisă; -27.04.2018 -inter-
viul, ora 10.00. Data-limită de 
depunere a dosarelor: 17.04.2018, 
până la ora 15.00. Calendarul de 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi tematica se afişează la 
sediul şi pe site-ul spitalului: www.
spitalmalaxa.ro. Date de contact: 
e c . A n g h e l  D a n i e l a ,  t e l . 
021.255.50.85.

l Primăria Oraşului Sinaia, cu 
sediul în localitatea Sinaia, bule-
vardul Carol I, numărul 47, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs sau examen pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: îngrijitor în cadrul 
Biroului de Patrimoniu şi Protecţie 
Civilă, 1 post, conform Hotărârii 
Guvernului 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.04.2018, 
ora 11.00; -Interviul în data de 
27.04.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs/examen candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii medii 

sau generale; -vechimea în muncă 
nu este necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Sinaia, bule-
vardul Carol I, numărul 47, 
judeţul Prahova. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Sinaia, 
persoană de contact: Olaru Isabela, 
telefon: 0244.311.788, interior: 132.

l Primăria Comunei Giurgiţa, cu 
sediul în comuna Giurgiţa, str.
Calea Dunării, nr.123, tel./fax: 
0251.357.122, judeţul Dolj, organi-
zează la sediul acesteia concurs 
pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante de şef 
serviciu apă şi canal- 1 post, casier- 
1 post şi muncitor calificat (electri-
cian)- 1 post, cu normă întreagă, 
din cadrul Serviciului de apă şi 
canal al comunei Giurgiţa. 
Concursul constă în susţinerea 
unei probe scrise de verificare a 
cunoştinţelor în data de 25 aprilie 
2018, ora 10.00, şi probă interviu în 
data de 27 aprilie 2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Giur-
giţa. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării, la sediul Primăriei 
Comunei Giurgiţa, Secretariat. 
Condiţi i  specifice ocupării 
postului: a)pentru funcţia contrac-
tuală vacantă de şef serviciu apă şi 
canal: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul ştiinţelor economice; -cunoş-
tinţe operare Microsoft Office, 
Internet -nivel de bază; -nu se soli-
cită vechime; b)pentru funcţia 
contractuală vacantă de casier: 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -cunoştinţe operare 
Microsoft Office, Internet -nivel de 
bază; -posesor permis de condu-
cere, categoria B; -nu se solicită 
vechime; c)pentru funcţia contrac-
tuală vacantă de muncitor calificat 
(electrician): -şcoală profesională 
sau liceu de specialitate; -minim 5 
ani vechime în muncă; -posesor 
permis de conducere, categoria B. 
Relaţii privind condiţiile de partici-
pare, actele necesare depunerii 
dosarelor de concurs, precum şi 
bibliografia concursului pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
menţionate mai sus se pot obţine la 
nr.de tel.0251.357.122 sau la sediul 
instituţiei, persoană de contact: 
inspector Spanu Corina-Diana.

l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul 
în strada Cuza Vodă, nr.67, locali-
tatea Târgu Frumos, judeţul Iaşi, 
organizează, conform prevederilor 
HG nr.611/2008, concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției publice 
de execuție vacante de consilier I 
superior din cadrul Compartimen-
tului Financiar. Concursul va avea 
loc în data de 02 mai 2018, ora 

10.00, probă scrisă, iar data şi ora 
interviului vor fi anunțate după 
proba scrisă. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 20 zile 
calendaristice de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la secre-
tariatul comisiei de concurs, la 
d-na Ivanov Adriana, consilier în 
cadrul Compartimentului Resurse 
Umane şi Salarizare, telefon: 
0232.710.906, interior: 105. Condi-
ţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 R2/A, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii de studii: 
-studii superioare finalizate cu 
diplomă de licență în domeniul 
ştiințe economice. Condiţii de 
vechime: -Minim 9 ani în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de execuţie de grad 
profesional asistent, conform 
art.57, alin.5), lit.c) din Legea 
nr.188/1999 (R/A), privind Statutul 
funcţionarilor publici. Alte infor-
maţii pot fi obţinute la sediul insti-
tuţiei sau de pe site-ul: www.
primariatgfrumos.ro, la secţiunea 
„Anunţuri publice”, „Concursuri”. 

l Primăria Vorniceni, cu sediul în 
localitatea Vorniceni, strada Prin-
cipală, numărul 1, judeţul Boto-
şani, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: -consi-
lier, clasa I, grad profesional asis-
tent, Serviciul Asistenţă socială. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Vorniceni astfel: -Proba 
scrisă în data de 08.05.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
10.05.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 
-vechime de minim 12 luni în 
specialitatea studiilor. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Vorniceni. 
Relaţii suplimentare şi coordona-
tele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Vorniceni. 
Persoană de contact: Istrate Ioan, 
consilier primar, telefon/fax: 
0231.563.533, 0768.906.972, e-mail: 
primaria_vorniceni@yahoo.com.  

l Primăria Vorniceni, cu sediul în 
localitatea Vorniceni, strada Prin-
cipală, numărul 1, judeţul Boto-
şani, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante de: 
-consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent, Comparti-
ment Contencios, tehnică adminis-
trativă, stare civilă şi autoritate 
tutelară, resurse umane; -consilier, 

clasa I, grad profesional principal, 
Compartimentul Juridic, relaţii 
publice, registratură, arhivă. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Vorniceni astfel: -Proba 
scrisă în data de 09.05.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
11.05.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
asistent, Compartiment Conten-
cios, tehnică administrativă, stare 
civilă şi autoritate tutelară, resurse 
umane: 1.studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul ştiinţelor juridice; 2.vechime 
de minim 12 luni în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice. Pentru consilier, clasa 
I, grad profesional principal, 
Compartimentul Juridic, relaţii 
publice, registratură, arhivă: 1.
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; 2.vechime de minim 5 
ani în specialitatea studiilor. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Vorniceni. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției: Primăria Vorni-
ceni. Persoană de contact: Istrate 
Ioan, consilier primar, telefon/fax: 
0231.563.533, 0768.906.972, e-mail: 
primaria_vorniceni@yahoo.com .

l Primăria Vorniceni, cu sediul în 
localitatea Vorniceni, strada Prin-
cipală, numărul 1, judeţul Boto-
şani, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante de: 
-consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, Compartiment Financiar 
contabil taxe şi impozite; -referent, 
clasa III, grad profesional prin-
cipal, Compartimentul Financiar 
contabil taxe şi impozite; -consilier, 
clasa I, grad profesional asistent, 
Compart imentul  L ic i ta ț i i . 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Vorniceni astfel: -Proba 
scrisă în data de 10.05.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
14.05.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru consilier, clasa 
I, grad profesional asistent, 
Compartiment Financiar contabil 
taxe şi impozite: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-12 luni vechime în specialitatea 
studiilor. Pentru referent, clasa III, 
grad profesional principal, 
Compartiment Financiar contabil 
taxe şi impozite: -studii liceale, 

respectiv studii medii liceale finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; -5 
ani vechime în specialitatea studi-
ilor. Pentru consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, Comparti-
mentul Licitații: -studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă specializarea 
drept; -vechime în specialitatea 
studiilor absolvite: 12 luni; -abili-
tăţi de comunicare. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Vorniceni. 
Relaţii suplimentare şi coordona-
tele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Vorniceni, 
persoană de contact: Istrate Ioan, 
consilier primar, telefon/fax: 
0231.563.533, 0768.906.972, e-mail: 
primaria_vorniceni@yahoo.com  

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu 
sediul în comuna Nicolae Bălcescu, 
str.Eroilor, nr.380, jud.Bacău, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificat şi completat de HG 
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului: muncitor 
calificat II- post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: medii; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu este 
cazul. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: Proba scrisă: 
data de 25.04.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu; 
Proba interviu: data de 27.04.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu. Dosarul de 
concurs se depune la sediul Primă-
riei Nicolae Bălcescu în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. Condi-
ţiile de participare: bibliografia şi 
documentele pentru întocmirea 
dosarului de înscriere la concurs 
sunt afişate la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu. Informaţii supli-
mentare la telefon: 0234.214.071.

l Comuna Beclean, cu sediul în 
localitatea Beclean, strada Princi-
pală, numărul 196, judeţul Braşov, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: consilier gradul II 
-Compartiment Proiecte ş i 
programe, număr posturi: 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.04.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 27.04.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare 
tehnice sau economice absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime: 
minim 3 ani în specialitatea studi-
ilor; -cunoştinţe operare calculator 
nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
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concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Beclean. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăria 
Comunei Beclean, persoană de 
contact: Marinescu Elena -secretar 
comună, telefon/fax: 0268.518.668, 
e-mail: secretariat@comunabe-
clean.ro

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.246 din 
23.03.2018, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 146.543 al Primăriei 
Oraşului Ungheni, adresă: sediul în 
Ungheni, strada Principală, nr.357, 
jud. Mureş, pentru ocuparea func-
ţiei publice temporar vacante, 
conform Legii nr.188/1999, de 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, se face următoarea rectifi-
care: -în loc de: „Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii universitare absol-
vite cu diplomă de licență în dome-
niul ştiințelor economice, ştiințe 
jur idice  ş i  administrat ive ; 
-vechime- 1 an în specialitatea 
studiilor; -cunoştințe operare 
calculator Word, Excel, Outlook, 
preluare imagini, nivel avansat, 
dovedite cu certificate sau 
diplome” se va citi: „Pentru parti-
ciparea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -să fie absolvenți de 
studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
ştiințelor economice, juridice sau 
administrative; -vechime- 1 an în 
specialitatea studiilor; -cunoştințe 
operare calculator Word, Excel, 
Outlook, preluare imagini, nivel 
avansat, dovedite cu certificate sau 
diplome” (Prezenta rectificare nu 
se datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a 
III-a.). Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 04.05.2018, ora 11.00, următoa-
rele posturi funcţii publice: 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
-04.05.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă; -Interviul se susţine, de 
regulă ,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data şi 
ora susţinerii interviului se afişează 
o dată cu rezultatele la proba 
scrisă. -30.03.2018 -publicitate 
concurs. Direcţia Investiții şi 
Servicii Publice, Serviciul Manage-
ment de Proiect: 1.un post funcție 
publică de execuție de consilier, 
clasa I, grad profesional superior. 
Condiţiile de participare: -Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
într-unul din domeniile ştiințe ingi-
nereşti  sau şt i inţe sociale; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. 2.două 
posturi funcții publice de execuție 
de consilier, clasa I, grad profesi-
onal principal. Condiţiile de parti-
cipare: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, într-unul din dome-
niile ştiințe inginereşti sau ştiinţe 
sociale; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 5 ani. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului, începând cu data de 
30.03.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 18.04.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, persoană de 
contact: Cuciureanu Paulica 
Gabriela, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 07.05.2018, ora 11.00, următoa-
rele posturi funcţii publice: 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
-07.05.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă; -Interviul se susţine, de 
regulă ,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data şi 
ora susţinerii interviului se afişează 
o dată cu rezultatele la proba 
scrisă. -30.03.2018 -publicitate 
concurs. Direcţia Investiții şi 
Servicii Publice, Serviciul Manage-
ment de Proiect: 1.un post funcție 
publică de execuție de consilier, 
clasa I, grad profesional asistent. 
Condiţiile de participare: -Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
într-unul din domeniile ştiințe ingi-
nereşti  sau şt i inţe sociale; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an; 2.două 
posturi funcții publice de execuție 
de consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant. Condiţiile de parti-
cipare: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 

nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, într-unul din dome-
niile ştiințe inginereşti sau ştiinţe 
sociale; -fără vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. 3.un post funcție 
publică de execuție de referent de 
specialitate, clasa II, grad profesi-
onal superior. Condiţiile de partici-
pare: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii superioare de scurtă durată, 
absolvite cu diplomă, într-unul din 
domeniile ştiințe inginereşti sau 
ştiinţe sociale; -vechimea în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 ani. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, începând cu data 
de 30.03.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 18.04.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, persoană de 
contact: Chivu Vasilica, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Orasul Novaci – Primaria, orga-
nizeaza concurs de ocupare  a 1 
(una) functie de inspector de speci-
alitate, grad profesional debutant 
din cadrul Biroului cadastru, 
agricol, secretariat, relatii cu 
publicul, administrativ. Concursul 
consta intr-o proba scrisa si o proba 
interviu, organizat in data de 
25.04.2018,ora 10:00, respectiv 
27.04.2018, ora 10:00 la sediul 
Primariei orasului Novaci. Data 
limita de inscriere la concurs este 
16.04.2018,ora 16:00 la Comparti-
mentul Resurse Umane,  relatii 
suplimentare se pot obtine la  tele-
fonul 0253/466221. Candidatii 
trebuie sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele: Conditii generale 
stabilite conform art.3 din HG 
nr.286/2011 si anume: -are ceta-
tenia romana, cetatenie a altor 
state member ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor apartinand 
Spatiului Economic European si 
domiciliul in Romania; -cunoaste 
limba romana, scris si vorbit; -are 
varsta minima reglementata de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplina de exercitiu; -are o stare de 
sanatate corespunzatoare postului 
pentru care candideaza, atestata pe 
baza adeverintei medicale eliberate 
de medicul de families au de unita-
tile sanitare abilitate; -indeplineste 
conditiile de studii si, dupa caz, de 
vechime sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat 
definitiv pentru savarsirea unei 
infractiuni contra umanitatii, 

contra statului ori contra autori-
tatii, de serviciu sau in legatura cu 
serviciul, care impiedica infaptu-
irea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de coruptie sau a unei infrac-
tiuni savarsite cu intentie, care ar 
face-o incompatibila cu exercitarea 
fuctiei, cu exceptia situatiei in care 
a intervenit reabilitarea. Conditii 
specifice: -Studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta; -Absolvent 
master; -Nu necesita vechime -Apt 
medical si psihologic.

l Anunț de concurs. Direcţia 
Asigurare Logistică Integrată 
(subordonată Direcției Generale 
Logistice) scoate la concurs în 
vederea încadrării pe perioadă 
nedeterminată, prin recrutare din 
sursă externă în condiţiile Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republi-
cată, Hotărârii  Guvernului 
nr.286/2011, Hotărârii Guvernului 
nr.355/2007, precum şi ale O.M.A.I. 
nr.291/2011, toate cu modificările şi 
completările ulterioare, următoa-
rele posturi vacante de personal 
contractual din cadrul Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată: La 
Serviciul Administrare Spații de 
Cazare -Biroul Administrare Spații 
de Cazare -Centrul de Pregătire şi 
Recuperare /Refacere a Capacității  
de Muncă ”Meridian” -Mamaia, 
jud. Constanța: -6 posturi de îngri-
jitor (cameristă), poz. 439-444 
-studii gimnaziale; nu se solicită 
vechime în muncă; -1 post de 
muncitor calificat IV-I (electrician 
de întreținere şi reparații), poz. 435 
-studii gimnaziale; calificare în 
meseria de electrician; nu se soli-
cită vechime în muncă şi/sau speci-
alitate; -1 post de muncitor 
necalificat II-I -deservire hotel, 
poz. 464 -studii gimnaziale; nu se 
solicită vechime în muncă. La 
Serviciul Hrănire - Biroul Hrănire 
Centre şi Baze de Pregătire şi 
Recuperare/Refacere a Capacităţii 
de Muncă -Centrul de Pregătire şi 
Recuperare /Refacere a Capacității  
de Muncă ”Meridian” -Mamaia, 
jud. Constanța: -6 posturi de 
muncitor calificat IV-I (ospătar), 
poz. 615-620 -studii gimnaziale; 
calificare în meseria de ospătar; nu 
se solicită vechime în muncă şi/sau 
specialitate; -4 posturi de muncitor 
necalificat II-I -deservire restau-
rant, poz. 660-663 -studii gimna-
ziale; nu se solicită vechime în 
muncă. Pentru înscriere candidaţii 
vor depune dosarul de concurs la 
Centrul de pregătire şi recuperare/
refacere a capacității  de muncă 
”Meridian” -Mamaia,  jud. 
Constanţa, până la data de 
17.04.2018, ora 16.00. Concursurile 
se vor desfăşura la Centrul de 
Pregătire şi Recuperare /Refacere a 
Capacității  de Muncă "Meridi-
an"-Mamaia, jud. Constanţa şi vor 
consta în: 1.Proba practică: 
10.05.2018. Orele de desfăşurare a 
probei: -pentru posturile de 

muncitor calificat IV-I (ospătar) 
-ora 10.00; -pentru posturile de 
îngrijitor (cameristă) -ora 10.00; 
-pentru postul de muncitor calificat 
IV-I (electrician de întreținere şi 
reparații) -ora 10.00; -pentru 
posturile de muncitor necalificat 
II-I -deservire hotel -ora 13.00; 
-pentru posturile de muncitor 
necalificat II-I -deservire restau-
rant -ora 13.00. 2.Interviul: 
16.05.2018. Orele de desfăşurare a 
probei: -pentru posturile de 
muncitor necalificat II-I - deservire 
hotel -ora 10.00; -pentru posturile 
de muncitor necalificat II-I -deser-
vire restaurant -ora 10.00; -pentru 
postul de muncitor calificat IV-I 
(electrician de întreținere şi repa-
rații) ora 10.00; -pentru posturile 
de îngrijitor (cameristă) ora 11.30; 
-pentru posturile de muncitor cali-
ficat IV-I (ospătar) -ora 13.00; 
Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se 
pot obţine, în zilele lucrătoare, între 
orele  10.00 –15.00,  la  te l . 
021.303.70.80, int. 30178 sau 30434 
-Serviciul Resurse Umane al Direc-
ţiei Asigurare Logistică Integrată 
din mun. Bucureşti, str. Eforie, 
nr.3, sector 5, corpul B, et.1, pe 
pagina de internet a M.A.I., la 
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea 
Carieră /Anunţuri sau de la sediul 
Centrului de Pregătire şi Recupe-
rare /Refacere a Capacității  de 
Muncă "Meridian"- Mamaia, jud. 
Constanţa -tel. 0241.831.888.

l Anunț de concurs. Direcţia 
Asigurare Logistică Integrată 
(subordonată Direcției Generale 
Logistice) scoate la concurs în 
vederea încadrării pe perioadă 
nedeterminată, prin recrutare din 
sursă externă în condiţiile Legii nr. 
53/2003 –Codul Muncii, republi-
cată,  Hotărârii  Guvernului 
nr.286/2011, Hotărârii Guvernului 
nr.355/2007,  precum şi  ale 
O.M.A.I. nr.291/2011, toate cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, următoarele posturi vacante 
de personal contractual din cadrul 
Direcţiei Asigurare Logistică Inte-
grată: La Serviciul Administrare 
Spații de Cazare -Biroul Adminis-
trare Spații de Cazare - Centrul de 
Pregătire şi Recuperare /Refacere 
a Capacității  de Muncă ”Meri-
dian” -Mamaia, jud. Constanța: -1 
post de inspector de specialitate 
gradul III-I, poz.423 -studii superi-
oare de lungă durată cu diplomă 
de licenţă sau echivalent ori studii 
universitare de licenţă în domeniul 
fundamental ştiinţe inginereşti sau 
ştiinţe sociale -ramura de ştiinţă 
ştiinţe juridice, ştiinţe economice 
sau ştiinţe militare, informaţii şi 
ordine publică –domeniul de 
licenţă  ştiinţe militare, informaţii 
şi ordine publică; cunoştințe 
operare calculator -Microsoft 
Office - Word şi Excel; minim 5 ani 
vechime în muncă şi minim 6 luni 
vechime în specialitate; -3 posturi 
de funcționar (recepție), poz. 
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428-430 -studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat; calificare de recep-
ționer; cunoștințe de operare 
calculator -Microsoft Office –
Word; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -1 post 
de referent II-IA, poz. 424 -liceul 
cu diplomă de bacalaureat; califi-
care de contabil/curs de contabili-
tate sau liceul economic cu 
diplomă de bacalaureat, cu 
competențe în contabilitate; nu se 
solicită vechime în muncă și/sau 
specialitate; -1 post casier, poz. 426 
-studii liceale cu diplomă de baca-
laureat; calificare de casier sau 
contabil/curs casier sau de conta-
bilitate sau liceul economic cu 
diplomă de bacalaureat, cu 
competențe în contabilitate; cel 
puțin 6 luni vechime în speciali-
tate; -1 post de muncitor calificat 
III-I (șofer), poz. 433 -studii 
gimnaziale; cunoștinţe de legislaţie 
auto; permis de conducere categ. 
B,C,D; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -2 
posturi de muncitor calificat IV-I 
(fochist), poz. 436-437 -studii 
gimnaziale; calificare de fochist; 
autorizație ISCIR, atestat fochist 
clasa C; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -1 post 
de paznic, poz. 463 -studii gimna-
ziale; atestat profesional de 
paznic/agent de pază/agent de 
securitate; nu se solicită vechime 
în muncă și/sau specialitate. La 
Serviciul Hrănire -Biroul Hrănire 
Centre și Baze de Pregătire și 
Recuperare/Refacere a Capacităţii 
de Muncă -Centrul de Pregătire și 
Recuperare /Refacere a Capaci-
tății  de Muncă ”Meridian” - 
Mamaia, jud. Constanța: -6 
posturi de muncitor calificat IV-I 
(bucătar), poz. 644-649 -studii 
gimnaziale; calificare în meseria 
de bucătar; nu se solicită vechime 
în muncă și/sau specialitate; -2 
posturi de bufetier (barman), poz. 
657-658 -studii gimnaziale; califi-
care în meseria de barman, bufe-
tier sau lucrător în alimentație 
publică; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate. Pentru 
înscriere candidaţii vor depune 
dosarul de concurs la Centrul de 
Pregătire și Recuperare /Refacere 
a Capacității  de Muncă ”Meri-
dian” -Mamaia, jud. Constanţa, 
până la data de 17.04.2018, ora 
16.00. Concursurile se vor desfă-
șura la Centrul de Pregătire și 
Recuperare /Refacere a Capaci-
tății  de Muncă ”Meridian” 
-Mamaia, jud. Constanţa și vor 
consta  în :  1 .Proba scr i să : 
08.05.2018. Orele de desfășurare a 
probei: -pentru posturile de refe-
rent II-IA -ora 09.30; -pentru 
postul de inspector de specialitate 
gradul III-I -ora 09.30; -pentru 
posturile de muncitor calificat IV-I 
(bucătar) -ora 10.00; -pentru 
postul de muncitor calificat IV-I 
(fochist) -ora 10.00; -pentru postul 
de muncitor calificat III-I (șofer) 
-ora 12.00; -pentru postul de casier 
-ora 12.30; -pentru posturile de 

funcționar (recepție) -ora 12.30; 
-pentru posturile de bufetier 
(barman) -ora 13.00; -pentru 
postul de paznic -ora 14.00; 2.
Interviul: 14.05.2017. Orele de 
desfășurare a probei: -pentru 
posturile de bufetier (barman) -ora 
09.30; -pentru postul de inspector 
de specialitate gradul III-I -ora 
10.00; -pentru posturile de refe-
rent II-IA -ora 10.00; -pentru 
postul de muncitor calificat IV-I 
(fochist) -ora 10.00; -pentru postu-
rile de muncitor calificat IV-I 
(bucătar) -ora 11.30; -pentru 
postul de muncitor calificat III-I 
(șofer) -ora 12.00; -pentru postul 
de casier -ora 12.00; -pentru postu-
rile de funcționar (recepție) -ora 
13.00; -pentru postul de paznic 
-ora 14.00; Relaţii suplimentare 
privind condiţiile de participare, 
documentele necesare, bibliografia 
și tematica se pot obţine, în zilele 
lucrătoare, între orele 10,00 
–15.00, la tel. 021.303.70.80, int. 
30178 sau 30434 -Serviciul 
Resurse Umane al Direcţiei Asigu-
rare Logistică Integrată din mun. 
București, str. Eforie, nr.3 sector 5, 
corpul B, et.1, pe pagina de 
internet a M.A.I., la adresa www.
mai.gov.ro, secţiunea Carieră /
Anunţuri sau la sediul Centrului 
de Pregătire și Recuperare/Refa-
cere a Capacității de Muncă 
"Mer id ian"  -Mamaia ,  jud . 
Constanţa -tel. 0241.831.888.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor două funcții publice 
de execuție vacante în cadrul Biro-
ului Resurse Umane și Asistență 
Socială: referent, clasa a III-a, grad 
profesional asistent- Compartiment 
Persoane cu handicap și referent, 
clasa a III-a, grad profesional asis-
tent- Compartiment Asistență 
Socială pentru Persoane Adulte. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județul 
Ilfov, în data de  2 mai 2018, la ora 
11.00- proba scrisă și 4 mai 2018- 
interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe: studii medii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat și 
minim 6 luni vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice. Relaţii suplimen-
tare se  pot obţine la sediul Primă-
riei comunei Cernica, judeţ Ilfov 
din strada Traian nr.10, email: 
primaria_cernica@yahoo.com, 
telefon (021)369.51.55 -persoană 
contact Simion Claudia- Şef birou.

l Centrul de Sănătate Multifunc-
țional ,,Sfântul Nectarie’’, cu 
sediul în București, Bulevardul 
Uverturii nr. 81,  Sector 6, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 2 
posturi contractuale de execuție 
vacante și 1 post contractual de 
conducere vacant, perioada nede-
terminată, în data de 25.04.2018 
ora 10:00 proba scrisă și interviul 
pe 02.05.2018- programare înce-
pând cu ora 10:00. Comparti-
mentul Medical: -1 post medic 
specialitatea Medicină Internă: 
Studii superioare în domeniul 
medicină; Certificat medic specia-
list eliberat de Ministerul Sănătății; 
Certificat membru Colegiul Medi-
cilor din România; Poliță de asigu-
rare pentru răspundere civilă; 
Vechimea în specialitate 3 ani. -1 
post Şef Centru Recuperare Medi-
cală: Studii superioare în domeniul 
medicină; Certificat medic specia-
list Balneofizioterapie și Recupe-
rare Medicală,  e l iberat  de 
Ministerul Sănătății; Certificat 
membru colegiul medicilor din 
România; Poliță de asigurare 
pentru  răspundere  c iv i lă ; 
Vechimea în specialitate 1 an. -1 
post maseur: Studii medii; Certi-
ficat tehnician maseur; Vechimea 
în specialitate 1 an. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în 
perioada 30.03.2018- 16.04.2018 
între orele 9.00–14.00  la sediul din 
Bd. Uverturii  nr.81, Sector 6,  
București și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute  la art.6, secţiunea 2, 
conform H.G. nr.286/2011 *actua-
lizată.  Condiţiile de desfășurare a 
concursului:  -Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă/ 
practică / interviul se va desfășura  
în Bd. Uverturii  nr.81,  București, 
Sector 6. Rezultatele probelor și a 
contestaţiilor depuse se afișează la 
sediul din Bd. Uverturii nr.81, 
București sector 6. Afișarea selec-
ţ ie i  dosarelor  de  concurs : 
18.04.2018; Rezultatele contestaţi-
ilor pentru selecţia de dosare: 
20 .04 .2018 ;  Proba  s c r i să : 
25.04.2018- ora 10:00; Afișarea 
rezultatelor obţinute la proba 
scrisă: 26.04.2018; Interviul: 
02.05.2018- programare începând 
cu ora 10:00; Afișarea rezultatelor 
la interviu: 03.05.2018.Relații la 
telefon nr. 0376203291 interior 518 
între orele 9.00–14.00.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea a 4 funcţii publice 
specifice de execuţie vacante, 
respectiv: -poliţist local, clasa III, 
gradul profesional debutant- 
Serviciul 2 Ordine Publică, Pază 
și Proximitate- 1 post; -poliţist 
local, clasa I, gradul profesional 
debutant- Biroul 4 Proximitate- 1 
post; -poliţist local, clasa I, gradul 
profesional asistent- Biroul 1 
Proximitate- 1 post;  -poliţist 
local, clasa I, gradul profesional 
principal– Compartimentul 

Instruire- 1 post; Proba scrisă a 
concursului va avea loc în data de  
03.05.2018, ora 10.00. Locația de 
desfășurare a probei scrise: sediul 
Primăriei Sector 6 din Calea 
Plevnei nr. 147-149, Sector 6. 
Data susţinerii interviului va fi 
comunicată ulterior. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
țului în ziar, respectiv în perioada 
30.03.2018– 18.04.2018.Condițiile 
de participare la concurs, biblio-
grafia, atribuțiile prevăzute în fișa 
postului precum și alte date nece-
sare desfășurării concursului se 
afișează la sediul D.G.P.L. Sector 
6, situat în șos. Orhideelor nr. 2d 
Sector 6 și pe pagina de internet a 
instituției (www.politia6.ro). 
Coordonate de contact: Adresa de 
corespondență: Şos. Orhideelor 
nr. 2d, Sector 6, București. 
Telefon: 021.413.17.38; Fax: 
021.413.17.43; E-mail: resurse.
umane@politia6.ro. Persoană de 
contact: Dumitrescu Camelia– 
consilier,  Serviciul Resurse 
Umane, Formare Profesională și 
Instruire. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul institu-
ţiei, la numărul de telefon: 
021.413.17.38- Serviciul Resurse 
Umane, Formare Profesională și 
Instruire și pe pagina de internet 
a instituției.

CITAȚii  
l Chifa Marian, reclamant in 
Dosar nr. 3286/265/2016 al Judeca-
toriei Nasaud, cehama in judecata 
paratii Galatan Ioan, Galatan 
george, Galatan Alexandru, 
Galatan Dumitru, Galatan Saveta, 
Epure Raveca, Pop Firinoana, 
pentru termenul din data de 08 
mai 2018. 

l Tolan Octavian, reclamant in 
dosar nr. 3010/265/2017 al Judeca-
toriei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Tiolan Ilie, Ali Floarea, 
Moldovan Mina, Moldovan Ioan, 
Moldovan Vasile, Moldovan Octa-
vian, Moldovan Todor, Tiolan 
Grigore, Tiolan Angelina, Girigan 
Iacob, Girigan Grigore Hilar, 
Girigan Dochia, Balos Ioana, 
Tofeni Ioana, Girigan Maria, 
Girigan Toader, Zlote Raveca, 
Scoala Greco-Catolica, Banca de 
Credit Nasaud, pentru data de 30 
mai 2018.

l Se citează numita Scherhag 
Francisca, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în municipiul Arad, Str. 
Ştefan Cicio Pop (fostă 6 Martie), 
nr. 10, județul Arad, în proces cu 
Costaș Constantin-Alexandru, 
având ca obiect radiere drept de 
abitație (locuință), în dosarul nr. 
17770/55/2017, la Judecătoria 
Arad, sala 146, complet C11-2018, 
în data de 7 mai 2018, ora 8.30. 
Dosarul este disponibil fizic și în 
format electronic la Judecătoria 
Arad, Bd. Gen. Vasile Milea, nr. 
2-4, județul Arad.

l Numita Popa Viorica, cu domi-
ciliul legal in sat Fantani, com. 
Nicoresti, jud. Galati, este citata la 
tribunalul Galati la data de 
16.04.2018, in dosarul civil nr. 
293/121/2018, sala 3, ora 12:00 in 
proces cu DGASPC Galati, avand 
ca obiect inlocuire masura de 
protectie minor.

l Numiţii Găină Nelu, domiciliat 
în București, Bd.Camil Ressu nr. 
76, bl. S1B –S1C, sc. 1, ap. 11, 
sector 3 și fără forme legale în 
com. Albești, Str. Dealului nr.2, 
jud. Ialomiţa și Oprea Elena, 
domiciliată în București, Str. Petre 
Ispirescu nr. 27, bl. M199, sc.1, 
ap.4, sector 5 și fără forme legale 
București, Str.Prisaca Dornei nr. 8, 
bl. D6, sc. 1, apt. 222, sector 3, sunt 
ci taţ i  la  Tribunalul  Bucu-
rești-Secţia a II-a Contencios 
Administrativ și Fiscal în ziua de 
miercuri, 18.04.2018, ora 08:30, 
Complet C3 Fond-CA, camera 
223, în calitate de chemaţi în 
g a r a n ţ i e  î n  d o s a r u l  n r. 
27035/3/2017, având ca obiect 
pretenţii suma de 259326,37 lei, 
cerere formulată de către S.C. 
Eastern Europe Logistics & Mana-
gement S.R.L, în calitate de recla-
mantă, în contradictoriu cu 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, în calitate de pârâtă.

DIVERSE  
l Titularul proiectului Ivan Titus 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire Staţie Distri-
buţie GPL” propus a fi amplasat în 
comuna Ciorogîrla , sat Darvari, 
starda 1 Mai nr. 106,  judeţ Ilfov. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov din București, str. Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6 și la 
sediul titularului.Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov.

l CII Brănici Marius, adminis-
trator judiciar, anunţă că prin 
Sentinţa nr. Sentinţei nr.164 din 
data de 19.03.2018, pronunţată 
de Tribunalul Suceava- Secţia II 
c i v i l ă ,  î n  D o s a r u l 
nr.7905/86/2017, s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Turka-
tirom Com SRL, CUI: 18505421, 
RC J33/427/2006, Sediul social: 
sat Demacusa, com.Moldovița, 
nr.127, cam.1, jud.Suceava. 
Cererea de creanţă se va depune 
în două exemplare la Tribunalul 
Suceava, sub sancţiunea decă-
derii până la data de 30.04.2018. 
Termene limită: 10.05.2018- 
af i șarea  tabe l  pre l iminar ; 
05.06.2018- soluţionare contes-
taţii; 15.06.2018- afișare tabel 
definitiv; 03.05.2018- întocmirea 
raportului cauzelor. Relaţii la 
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administratorul judiciar CII 
Brănici Marius, tel. 0745.821.068.

l Gheorghe Aurel, titular al 
planului P.U.Z.-,,introducere in 
intravilan si lotizare teren’’, in 
localitatea  Cornetu, T16, nc 54902 
si 2651/18,  anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugesti se primesc in 
scris la sediul A.P.M. Ilfov in 
termen de 15 zile de la data publi-
carii anuntului.

l Rujan Elena, avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, str.
Uioara, nr.7, bl.A14, sc.B, Et.3, 
ap.25 titular al planului P.U.Z.-in-
troducerea terenurilor in intravilan 
prin PUZ in vederea construirii 
unui ansamblu de locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1+M, amenajarea circulatiilor si 
asigurarea utilitatilor, judet Ilfov, 
comuna Berceni, T4, P15/2/21 
anunta publicul interesat asupra  
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului  Favorabi l  pentru 
PUZ-construire locuinte indivi-
duale P+1E+M. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si 
a fost discutata in sedinta CATU-
nr.15C din data de 07.11.2017. 
Observatii/comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93), 
in termen de 15 zile  calendaristice 
de la publicarea anuntului, ince-
pand cu data de 30.03.2018.

l SC Real Estate Ver Invest SRL, 
avand domiciliul in judetul Ilfov, 
comuna Berceni, bd.1 Mai, nr.65 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-introducerea terenurilor in 
intravilan prin PUZ in vederea 
construirii unui ansamblu de 
locuinte individuale si functiuni 
complementare P+1+M, amena-
jarea circulatiilor si asigurarea 
utilitatilor, judet Ilfov, comuna 
Berceni, T16, P41/1/1 anunta 
publicul interesat  asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului  Favorabi l  pentru 
PUZ-construire locuinte indivi-
duale P+1E+M. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov 
si a fost discutata in sedinta 
CATU-nr.15C din data de 
07.11.2017. Observatii/comentarii 
si sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 
15 zile  calendaristice de la publi-

carea anuntului, incepand cu data 
de 30.03.2018.

l SC Real Estate Ver Invest SRL,  
avand domiciliul in judetul Ilfov, 
comuna Berceni, bd.1 Mai, nr.65 
titular al planului P.U.Z.-lotizare 
cu functiunea zona de locuinte, 
comert, servicii, bransamente elec-
trice, utilitati, imprejmuire, judet 
Ilfov, comuna Vidra, sat Cretesti, 
T5, P36/1/2/14,15 anunta publicul 
interesat  asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului Favo-
rabil pentru PUZ–construire 
locuinte individuale, comert si 
servicii. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU- nr.12C 
din data de 19.09.2017. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, 
cu  sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
30.03.2018.

l Ghinea Dumitru, avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, str.
Theodor D.Speramntia, nr.135, 
bl.83, sc.2, ap. 34, sector 3, titular 
al planului P.U.Z.-introducerea 
terenurilor in intravilan prin PUZ 
in vederea construirii unui 
ansamblu de locuinte individuale 
si functiuni complementare 
P+1+M, amenajarea circulatiilor si 
asigurarea utilitatilor, judet Ilfov, 
c o m u n a  B e r c e n i ,  T 1 7 ,  P 
43/1/38,49,40,41 anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului Favo-
rabil pentru PUZ-construire 
locuinte individuale P+1E+M. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov si a fost discutata 
in sedinta CATU-nr.14C din data 
de 17.10.2017. Observatii/comen-
tarii si sugestii  se primesc in scris 
la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
30.03.2018.

l Dima Ileana, avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, sos.Pante-
limon, nr.354, bl.2, sc.8, et.4, 
ap.296, sector 1, titular al planului 
P.U.Z.-introducerea terenurilor in 
intravilan prin PUZ in vederea 
construirii unui ansamblu de locu-
inte individuale si functiuni 
complementare P+1+M, amena-
jarea circulatiilor si asigurarea 
utilitatilor, judet Ilfov, comuna 
Berceni, T11, P 31.18,19,20 anunta 
publicul interesat  asupra  depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului  Favorabi l  pentru 
PUZ-construire locuinte indivi-
duale P+1E+M. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 

site-ul Consiliului Judetean Ilfov si 
a fost discutata in sedinta CATU-
nr.14C din data de 17.10.2017. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93), 
in termen de 15 zile  calendaristice 
de la publicarea anuntului, ince-
pand cu data de 30.03.2018.

l Petre Mihai, Rosca Cristian  
avand domiciliul judetul Ilfov, 
comuna Berceni, bd.1 Mai, nr.279, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-introducerea terenurilor in 
intravilan prin PUZ in vederea 
construirii unui ansamblu de locu-
inte individuale si functiuni 
complementare P+1+M, amena-
jarea circulatiilor si asigurarea 
utilitatilor, judet Ilfov, comuna 
Berceni, T16, P41/2/5,6,7,10,11 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului  Favorabi l  pentru 
PUZ-construire locuinte indivi-
duale P+1E+M. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si 
a fost discutata in sedinta CATU-
nr.14C din data de 17.10.2017. 
Observatii/comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov, cu  sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel. 021/212.56.93), 
in termen de 15 zile  calendaristice 
de la publicarea anuntului, ince-
pand cu data de 30.03.2018.

l Aceasta informare este efec-
tuata de Sand Hill Petroleum 
Romania S.R.L., Calea Floreasca, 
nr. 175, etaj 12, spatiul B, sector 1, 
Bucuresti, ce intentioneza sa soli-
cite de la Administratia Bazinala 
de Apa Crisuri, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “proiect foraj sonda, 
amenajare careu foraj si drum de 
acces la sonda 1 Sepreus”, propus 
a fi amplasat in localitatea 
Sepreus, extravilan, Judetul Arad. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie 
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a 
Apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoa-
nele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Lichidatorul judiciar al Crestin 
Baptist Stoma SRL, fosta Simi 
Dent Estet SRL, anunta deschi-
derea procedurii simplificate a 

falimentului prevazuta de Legea 
nr.  85/2014 in dosarul  nr. 
45238/3/2017 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti – Sectia a-VII-a 
Civila. Termenul limita pentru 
depunerea declaratiilor de creanta 
13.04.2018. Termen de verificare a 
creantelor, intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar 
al creantelor la23.04.2018. Termen 
de intocmire si afisare a tabelului 
definitiv 18.05.2018. Sedinta 
adunarii generale a creditorilor la 
data de 28.04.2018.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. Subscrisa 
Consultant Insolvență SPRL, 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, CUI: 38704372, 
RFO II nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban 
Valeriu, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC A.C.I. 
Company SRL, in faliment cod de 
identificare fiscală: 33647985; 
Sediul social: loc. Balta, sat Coada 
Cernetului nr. 22, Jud. Mehedinţi, 
Număr de ordine în registrul 
comerţului J25/275/2014, în 
temeiul dispozițiilor art. 61 din 
Legea 85/2014 angajeaza contabil 
autorizat pentru efectuarea opera-
țiunilor de evidență contabilă ale 
debitoarei Sc A.C.I. Company 
SRL. Lichidatoruljudiciar preci-
zează faptul că ofertele cu privire 
la efectuarea operatiunilor de 
evidenta contabila trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
evidenta contabila (inclusiv cheltu-
ieli cu deplasarea, taxe, impozite și 
contribuții); Ofertele pot fi trans-
mise prin email office@consul-
tant-insolventa.ro sau direct la 
sediul din Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinți  până la data de 03.04.2018 
orele 12:00. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis , ec. Serban Valeriu

l Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. Subscrisa 

Consultant Insolvență SPRL, 
Filiala Timis,cu sediul ales in Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, CUI: 38704372, 
RFO II nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban 
Valeriu, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC Gardian 
Grup CDSG SRL – în faliment, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Crisan 
nr.87, jud. Mehedinţi, CIF: 
27394217, J25/270/2010, în temeiul 
dispozițiilor art. 61 din Legea 
85/2014 angajeaza contabil auto-
rizat pentru efectuarea operațiu-
nilor de evidență contabilă ale 
debitoarei Sc Gardian Grup 
CDSG SRL. Lichidatoruljudiciar 
precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea operatiunilor 
de evidenta contabila trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
evidenta contabila (inclusiv cheltu-
ieli cu deplasarea, taxe, impozite și 
contribuții); Ofertele pot fi trans-
mise prin email office@consul-
tant-insolventa.ro sau direct la 
sediul din Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinți  până la data de 03.04.2018 
orele 12:00. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis , ec. Serban Valeriu

l Anunț de participare pentru 
angajare expert  evaluator. 
Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, Filiala Timis,cu sediul ales 
in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI: 
38704372, RFO II nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 
Gardian Grup CDSG SRL – în 
faliment, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Crisan nr. 87, jud. 
Mehedinţi ,  CIF: 27394217, 
J25/270/2010, în temeiul dispoziți-
ilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajeaza expert evaluator 
membru ANEVAR care sa efec-
tueze procedurile de evaluare a 
patrimoniului debitoarei Sc 
Gardian Grup CDSG SRL în mod 
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individual. Lista bunurilor mobile: 
- Autoturism, marca Daewoo, tipul 
TF19V Cielo Executive, anul 
fabricatiei 2003, nr. de inmatricu-
lare MH 26 GRI. - Autoturism, 
marca Daewoo, tipul TF19Y 
LPG1/CIELO, anul fabricatiei 
2006, nr. de inmatriculare MH 11 
GGC. Lichidatorul judiciar preci-
zează faptul că ofertele cu privire 
la efectuarea procedurilor de 
reevaluare trebuie să cuprindă: 
-onorariul solicitat pentru efectu-
area procedurilor de reevaluare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite și contribuții); -peri-
oada de timp de efectuare a proce-
durile de reevaluare din momentul 
desemnarii. Ofertele pot fi trans-
mise pe fax 0252354399 sau email 
office@consultant-insolventa.ro 
sau direct la sediul din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți  până la data de 
04.04.2018 orele 12:00. Lichidator 
judiciar , Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis , ec. Serban 
Valeriu

l S.C. Transpas Constructii S.R.L. 
având sediul în localitatea 
Sighistel, com. Campani, nr.80, 
titular al P.U.Z.-„Service cami-
oane, locuinta de serviciu, pista 
tahograf, platform betonate, gard 
imprejmuire proprietate, sat 
Sanleani, nr.635, com. Livada, jud. 
Arad , anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menţi-
onat și declanșarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la 
sediul APM Arad, strada Splaiul 
Muresului, FN, localitatea Arad, 
judeţul Arad, de luni până joi între 
orele 09 – 16.00, vineri între orele 
09 – 13.00. Observaţii/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Arad, în termen de 15 zile de 
la data publicării anunţului.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al 
Geanina 2002 SRL desemnat prin 
hotararea nr.1943 din data de 

26.03.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 33200/3/2017, 
notifica deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
Geanina 2002 SRL, cu sediul in 
București Sectorul 5, Str. Docolina, 
Nr. 33, CUI 14996016, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/11196/2002. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Geanina 2002 SRL vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului București - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
33200/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 13.04.2018; b) termenul 
limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comu-
nicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 02.05.2018; c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile 
de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 22.05.2018.

l SC Heidelbergcement România 
SA cu sediul în București, Sector 
1, Şos. București–Ploiești nr.1A, 
Bucharest Business Park clădirea 
C2, etaj 1-4, anunţă elaborarea 
primei versiuni a planului „PUZ 
- amenajare bazin piscicol nevi-
dabil pentru pescuit sportiv și/sau 
lac de agrement prin lucrări de 
excavare, CF 305099 Extravilan 
Comuna Ghioroc, Jud. Arad” și 
declanșarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate 
realiza la Prodecor Company 
SRL, localitatea Arad, Bd. V. 
Milea 5-7 Sc.B Ap.21, jud.Arad, 
zilnic între orele 12.00-14.00. 
Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM 
Arad, Splaiul Mureșului FN, în 
termen de 18 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunostinta ca pe 
rolul Judecatoriei Arad se afla 
dosarul nr. 2618/55/2018, cu 
termen de solutionare la data de 26 
aprilie 2018, avand ca obiect 
cererea formulate de reclamantii 
Balaj Aranca si Balaj Ioan, pentru 
constatarea dobandirii de catre 
acestia a dreptului de proprietare 
cu titlu de uzucapiune, asupra 
cotei de 2/4 din imobilul situate in 
sat Sofronea nr. 124, comuna 
Sofronea, jud. Arad, compus din 
teren intravilan in suprafata de 
1.440 mp si casa, inscris in CF nr. 
3 0 2 6 5 2  c u r t i c i ,  n r.  t o p . 
1469/a.3/145. Persoanele interesate 
pot face opozitie la numarul de 
dosar indicat mai sus in termen de 
o luna de la data publicarii 
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Având în vedere  
Hotărârea Tribunalului București 
cu nr. 513/2018 din 27.02.2018, 
pronunțată în dosarul  nr. 
23004/3/2017, care a constatat 
nulitatea absolută a Hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Silvarom S.A. nr. 22 
din 26.05.2017”, precum și  hotă-
rârea cu nr. 323/3/2017 a Tribuna-
lului București, pronunțată în 
dosarul cu nr. 28184/3/2017 care a 
constatat nulitatea absolută 
parțială a hotărârii AGOA din 
26.05.2017 în privința punctelor 5, 
6 și 7. Consiliul de Administraţie al 
S.C. SILVAROM S.A., cu sediul în 
București, Intrarea Rocilor, 
Nr.12/16, sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/239/1991, Cod fiscal RO 
433926, în conformitate cu art.117 
din Legea 31/1990, modificată și 
completată prin Legea 441/2006 și 
art.13 din  Actul Constitutiv, 
convoacă prin Președintele Consi-
liului de Administraţie, ing. Ştefan 
Bârle, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
30.04.2018, ora  9, la sediul socie-
tăţii din Intrarea Rocilor, nr.12-16, 
sector 6, București,cu următoarea 
ordine de zi: 1)Prezentarea, discu-
tarea și aprobarea raportului 
administratorilor pentru exerciţiul 

financiar 2016, a bilanţului 
contabil, a contului de profit și 
pierdere; 2) Prezentarea Rapor-
tului societăţii de audit; 3) Apro-
barea descărcării de gestiune a 
administratorilor societăţii pentru 
activitatea desfășurată în exerciţiul 
financiar 2016; 4) Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli pentru 
anul 2017; 5) Împuternicirea 
Consiliului de Administraţie 
pentru semnarea  prelungirii 
cardului de credit în valoare de 
80.000 lei de la CEC Bank care nu 
necesită garanţii, precum și pentru 
semnarea prelungirii contractului 
de credit  nr. 1820/21.10.2013  la 
BRD  Dorobanti, în valoare de 
1.100.000 lei și în valoare de 
500.000 EURO pentru scrisori de 
garanţie. Pentru suma de 1.100.000 
lei se cere prelungirea  contractului 
de credit  până în data de 
30.11.2018  iar pentru suma de 
500.000 EURO  se cere prelungirea 
contractului de credit până la data 
de  16.05.2018. Pentru aceasta 
societatea va garanta cu terenurile 
nr. cadastral 202078, nr.202079 , nr. 
202080 și construcţii nr. cadastral 
202078-C1, nr. 202079-C1, nr. 
202080–C1. Toate terenurile și 
construcţiile din SC Silvarom SA 
reprezinta 33,014% din valoarea 
totală a activelor societăţii. 6) 
Aprobarea folosirii rezervelor din 
anii precedenţi și a profitului nere-
partizat pentru acoperirea pierde-
rilor; 7) Împuternicirea d-lui  ing. 
Bârle Ştefan, Președintele Consi-
liului de Administaţie -Directorul 
General al societăţii să semneze 
actele necesare publicării și ducerii 
la îndeplinire a hotărârilor 
Adunării Generale a Acţionarilor, 
inclusiv cele care se adresează 
autorităţilor publice și/sau 
băncilor; Materialele ce vor fi 
prezentate Adunării Generale a 
Acţionarilor pot fi consultate la 
sediul societăţii. Acţionarii înscriși 
în Registrul acţionarilor până la 
30.03.2018 pot participa la ședinţa 
Adunării Generale a Acţionarilor 
personal sau prin procură specială 
dată altor acţionari care să-i repre-
zinte. Formularele de ,,Procură 
specială,, se pot obţine de la Secre-
tariatul Consiliului de Adminis-
traţie  al societăţii, începând cu 

data de  30.03.2018 și vor fi  depuse 
la secretariatul Adunării Generale 
a Acţionarilor cel târziu cu 48 de 
ore înainte de data ţinerii A.G.A. 
În cazul neîntrunirii cvorumului 
pentru prima convocare, a doua 
convocare A.G.A. va avea loc pe 
data de  02.05.2018 în același loc și 
aceeași oră, fără altă notificare a 
acţionarilor. Președintele Consi-
liului de Administraţie, Ing. Ştefan 
Bârle.

l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. SILVAROM S.A., 
cu sediul în București, Intrarea 
Rocilor, Nr.12/16, sector 6, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub 
nr.J40/239/1991, Cod fiscal RO 
433926, în conformitate cu art.117 
din Legea 31/1990, modificată și 
completată prin Legea 441/2006 și 
art.13 din  Actul Constitutiv, 
convoacă prin Președintele Consi-
liului de Administraţie, ing. Ştefan 
Bârle, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
30.04.2018,ora 10, la sediul socie-
tăţii din Intrarea Rocilor, nr.12-16, 
sector 6, București, cu următoarea 
ordine de zi: 1)Prezentarea, discu-
tarea și aprobarea raportului 
administratorilor pentru exerciţiul 
financiar 2017, a bilanţului 
contabil, a contului de profit și 
pierdere; 2) Prezentarea Rapor-
tului societăţii de audit; 3) Apro-
barea descărcării de gestiune a 
administratorilor societăţii pentru 
activitatea desfășurată în exerciţiul 
financiar 2017; 4) Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli pentru 
anul 2018; 5) Împuternicirea 
Consiliului de Administraţie 
pentru: 5.1)  Semnarea prelungirii 
cardului de credit în valoare de 
80.000 lei  la CEC Bank  pana la 
finele anului 2018 -nu  se necesită 
garanţii imobiliare; 5.2) Semnarea 
actelor de rambursare a creditului 
catre BRD Dorobanţi în valoare de 
 912.402,82 lei,  din care 567.779,34 
lei datorie curentă și 344.623,48 lei 
datorie restantă, conform notifi-
cării  nr. 521/19.01.2018  și eventu-
alele dobânzi calculate până la 
data rambursării; 5.3 ) Semnarea 
prelungirii valabilităţii contrac-
tului nr.1820/21.10.2013 și a Notei 
Anuale privind emiterea SGB  
până pe data de 16.05.2018, în 
valoare de 500.000 EURO. 6) 
Aprobarea folosirii rezervelor din 
anii precedenţi și profitului nere-
partizat pentru acoperirea pierde-
rilor; 7) Împuternicirea d-lui  ing. 
Bârle Ştefan, Presedintele Consi-
liului de Administaţie-Directorul 
General al societăţii să semneze 
actele necesare publicării și ducerii 
la îndeplinire a hotărârilor 
Adunării Generale a Acţionarilor, 
inclusiv cele care se adresează 
autorităţilor publice și/sau 
băncilor; Materialele ce vor fi 
prezentate Adunării Generale a 
Acţionarilor pot fi consultate la 
sediul societăţii. Acţionarii înscriși 
în Registrul acţionarilor până la 
30.03.2018 pot participa la ședinţa 
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Adunării Generale a Acţionarilor 
personal sau prin procură specială 
dată altor acţionari care să-i repre-
zinte. Formularele de ,,Procură 
specială,, se pot obţine de la Secre-
tariatul Consiliului de Adminis-
traţie  al societăţii, începând cu 
data de  30.03.2018  şi vor fi  
depuse la secretariatul Adunării 
Generale a Acţionarilor cel târziu 
cu 48 de ore înainte de data ţinerii 
A.G.A. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului pentru prima convocare, a 
doua convocare A.G.A. va avea loc 
pe  data de 02.05.2018  în acelaşi 
loc şi aceeaşi oră, fără altă notifi-
care a acţionarilor.  Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, Ing. 
Ştefan Bârle.

l Administratorul unic al  Sere 
Vitan-Barzesti SA,  pesoana juri-
dică română, cu sediul în com. 
Glina, str. Parcului FN, Activ 
Glina, Ferma Zootehnică, NR. 
CAD. 765, jud. Ilfov, înregistrată 
în Registrul Comerţului sub nr. 
J23/1301/2004, CUI 397319 
convoacă Adunarea  Generală 
Ordinară a Acţionarilor, în baza 
legii 31/1990, republicată, pentru 
data de 14.05.2018, ora 13, la 
sediul societăţii din com. Glina, str. 
Parcului FN, Activ Glina, Ferma 
Zootehnică, Nr. CAD. 765, jud.
Ilfov, pentru toţi acţionarii socie-
tăţii, înregistraţi la Depozitarul 
Central SA, la sfârşitul zilei de 
03.05.2018, data de referinţă, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea raportului de gestiune al  
adminis t ra toru lu i  un ic  la 
31.12.2017; 2. Descărcarea de 
gestiune  a administratorului 
pentru exerciţiul  financiar 2017; 3. 
Aprobarea raportului Comisiei de 
Cenzori la 31.12.2017. 4. Apro-
barea  situaţiilor financiare anuale 
încheiate la 31.12.2017. Includerea 
de noi puncte pe ordinea de zi de 
către acţionari pot fi depuse la 
sediul Societăţii cel târziu până la 
data de 16.04.2018. Acţionarii pot 
participa personal, prin reprezen-
tanţii lor legali sau prin reprezen-
tanţi mandataţi cu procură 
specială. Formularele de procură 
specială, precum şi celelalte mate-
riale informative asupra punctelor 
aflate pe ordinea de zi a Adunării 
se pot obţine de la sediul Societătii 
începând cu data de 02.04.2018. 
După completare şi semnare un 
exemplar din procura specială va fi 
depus la sediul Societăţii cel târziu 
până la data de 14.05.2018, orele 
12, un exemplar va fi înmânat 
reprezentantului, cel de-al treilea 
exemplar ramânând la acţionar. În 
situaţia neîndeplinirii cvorumului 
necesar se convoaca o nouă 
adunare generală ordinară a acţio-
narilor pentru data de 22.05.2018, 
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. 
Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la sediul societăţii sau la 
telefon 0742.512.085.

l Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al S.C. Rami Dacia 
S.A., cu sediul în Bucureşti, sector 

6, B-dul Timişoara nr.8A, având 
numărul de ordine în Registrul 
Comerţului: J40/2694/1991, cod 
unic de înregistrare 472526, atribut 
fiscal RO, în conformitate cu 
prevederile art.117 din Legea 
31/1990, cu modificările şi comple-
tări le ulterioare,  convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a  Acţ ionari lor  în  data  de 
03.05.2018, ora 11:00, la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Majorarea capitalului social 
al S.C. Rami Dacia S.A. cu o 
valoare actualizată cu indicele de 
inflaţie comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică pentru peri-
oada decembrie 2006 până la data 
majorării. 2. Actualizarea datelor 
pivind auditorul financiar al S.C. 
Rami Dacia S.A.3. Actualizarea 
actului constitutiv al S.C. Rami 
Dacia S.A. conform punctelor 1 şi 
2 din prezentul convocator, cu 
următoarele modificări: ART. 7 
Capitalul social.  (1)Capitalul 
social al societăţii comerciale Rami 
Dacia ,  es te  în  valoare  de 
18.526.300 lei, din care 12.330.700 
lei aport în numerar şi 6.195.600 lei 
aport în natură. (2)Capitalul social 
este împărţit în 185.263 acţiuni 
nominative, fiecare acţiune având 
o valoare nominală de 100 lei şi 
este deţinut astfel: -Asociaţia Sala-
riaţilor Rami-Dacia detine 123.306 
acţiuni, cu o valoare nominală de 
100 lei fiecare şi cu o valoare totală 
de 12.330.600 lei, aport în numerar, 
reprezentând 66,5574% din capi-
talul social al S.C. Rami Dacia- 
S.A. şi respectiv din participarea la 
beneficiile şi pierderile acestei 
societăţi. Asociaţia Salariaţilor 
Rami Dacia este înfiinţată prin 
Hotărârea Judecătoriei Sectorului 
6 Bucureşti pronunţătă în şedinţă 
publică în data de 18.10.2005, în 
dosarul nr.102/PJ/2005, reprezen-
tată legal de către Gângoe Cristina 
Doina, având funcţia de preşe-
dinte, cetăţean român, domiciliată 
în Bucureşti, sector 5, str. Cap.Ion 
Burlacu nr.35, sector 5, posesoare a 
CI seria DP nr.163370, emisă de 
D . E . P. A . B . D .  l a  d a t a  d e 
1 7 . 1 2 . 2 0 1 4 ,  a v a n d  C N P 
2571215400447. -Zisu Ionuţ Elie  
deţine 1 (una) acţiune, cu o valoare 
nominală de 100 lei fiecare şi cu o 
valoare totală de 100 lei, aport în 
numerar, reprezentând 0,0005% 
din capitalul social al S.C. RAMI 
DACIA- S.A. şi respectiv din 
participarea la beneficiile şi pierde-
rile acestei societăţi. Zisu Ionuţ 
Elie  este cetăţean român, domici-
liat în Bucureşti, sector 2, str. 
Sfantul Petru Tei nr.62, et.1, ap.2, 
posesor al CI seria DP nr.165673, 
emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 
0 2 . 0 7 . 2 0 1 5 ,  a v â n d  C N P 
1640720400294. -DAC AIR S.A., 
cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. 
Cristian Popisteanu. nr.2-4, având 
C U I  R O  7 6 6 5 8 3 4  ş i  J 
40/7064/1995, legal reprezentată de 
către d-nul Mike Lixandroiu, în 
calitate de preşedinte al Consiliului 
de Administraţie,  deţine 42.578 
acţiuni, cu o valoare nominală de 

100 lei fiecare şi cu o valoare totală 
de 4.257.800 lei, aport în natură, 
reprezentând 22,9824% din capi-
talul social al S.C. Rami Dacia- 
S.A. şi respectiv din participarea la 
beneficiile şi pierderile acestei 
societăţi. -Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. 
Cpt. Av. Alexandru Serbanescu, 
nr.50, având CUI 11795573, legal 
reprezentată de către domnul 
Geanta Florian Daniel, în calitate 
de preşedinte, deţine 19.378 
acţiuni, cu o valoare nominală de 
100 lei fiecare şi cu o valoare totală 
de 1.937.800 lei, aport în natură, 
reprezentând 10,4597% din capi-
talul social al Rami-Dacia S.A. şi 
respectiv din participarea la bene-
ficiile şi pierderile acestei societăţi. 
şi ART. 22 Auditarea situaţiilor 
financiare. Situaţiile financiare ale 
societăţii vor fi auditate de auditori 
financiari, persoane fizice sau 
persoane juridice, în condiţiile 
prevăzute de lege. Auditor finan-
ciar al S.C. Rami Dacia  S.A. este 
Cabinetul Dehalt Violeta– Ermina 
Expert Contabil, cu sediul social în 
Bucureşti, sector 4, str. Stupilor 
nr.7, bl.A8, sc.1, et.3, ap.14 având 
cod fiscal nr.26264642, legal repre-
zentată de Dehalt Violeta- Ermina, 
în calitate de auditor financiar, 
membru al CAFR cu număr de 
certificat 3174/24.10.2009, cetăţean 
român,  născută la data de 
07.09.1968, identificată cu CI seria 
DP nr.145700 el iberată de 
DEPABD, la data de 03.10.2011, 
CNP 2680907441578, cu domici-
liul în Bucureşti, sector 4, str. 
Stupilor nr.7, bl.A8, sc.1, et.3, 
ap.14. 4. Prezentarea şi supunerea 
spre aprobare a procesului verbal 
de inventariere a elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capi-
talurilor proprii ale S.C. Rami 
Dacia S.A. la 31.12.2017. 5. 
Diverse.  În cazul în care pe data 
de 03.05.2018 nu se întruneşte 
cvorumul prevăzut de lege, 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor este convocată 
pentru data de 04.05.2018, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Prin prezentul 
Convocator se anulează convo-
carea Adunării Generale Extraor-
dinară a Acţionarilor din data de 
04/05.04.2018.

l Admistratorul Unic al Societăţii 
GRÂUL S.A., având sediul în 
Bucureşti, strada Irimicului nr.24, 
sector 2, înregistrată la ONRC sub 
nr. J40/487/1991, cod fiscal 426 
(numită în continuare Societatea) 
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății 
G R Â U L  S . A .  î n  d a t a  d e 
30.04.2018, ora 15:00 la adresa 
punctului de lucru al societății 
Grâul S.A. din Bucureşti, Şoseaua 
Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 
1, sector 3, pentru toți acționarii 
înscrişi în Registrul Acționarilor 
ținut de Depozitarul Central S.A. 
Bucureşti la sfârşitul zilei de 
19.04.2018, considerată Dată de 

Referință pentru această adunare. 
În cazul în care la prima convocare 
(data menționată mai sus) nu vor fi 
întrunite condițiile legale de 
cvorum, Adunare Generală Ordi-
nară a Acționarilor se reconvoacă 
pentru data de 02.05.2018, ora 
15:00 în acelaşi loc cu aceeaşi 
ordine de zi şi Dată de Referință. 
Ordinea de Zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor Societății 
este următoarea: 1. Prezentarea, 
discutarea şi aprobarea situațiilor 
financiare ale Societății pentru 
exercițiul financiar 2017 în baza 
raportului administratorului unic 
al Societății şi auditorului finan-
ciar. 2. Discutarea şi aprobarea 
descărcării de gestiune pentru 
exercițiul financiar 2017 a 
domnului Zakai Amnon– fost 
administrator unic al Societății. 3. 
Discutarea şi aprobarea descăr-
cării de gestiune pentru exercițiul 
f inanciar  2017 a  doamnei 
Tovârnac Carmen– director 
general al Societății. 4. Analiza şi 
aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pentru exercițiul finan-
ciar 2018. 5. Aprobarea deschiderii 
unui cont bancar în lei şi a unui 
cont bancar în valută pe numele şi 
pe seana Societății şi împuterni-
cirea/ mandatarea administrato-
rului unic, domnul Simor Samuel, 
cu posibilitate de substituire, 
pentru îndeplinirea formalităților 
legale şi necesare în acest scop şi 
alegerea uneia dintre băncile 
comerciale din Bucureşti, acesta 
având drept de semnătură unică. 
6. Aprobarea organigramei Socie-
tății pentru anul 2018 şi împuterni-
c i r e a /  m a n d a t a r e a 
administratorului unic să modifice 
organigrama în funcție de necesi-
tățile economice concrete ale 
Societății. 7. Aprobarea ca dată de 
înregistrare a zilei de 17.05.2018, în 
conformitate cu dispozițiile legale, 
şi a datei de 16.05.2018 ca dată ”ex 
date”. 8. Aprobarea mandatării 
administratorului unic, domnul 
Simor Samuel, cu posibilitate de 
substituire, pentru a încheia şi/sau 
semna în numele Societății şi/sau 
al Acționarilor Societății  hotă-
rârea AGOA şi pentru a efectua 
toate formalitățile legale pentru 
înregistrarea, publicitatea, rapor-
tarea, executarea şi publicarea 
acesteia, precum şi pentru a 
depune, prelua acte şi semna în 
acest scop în numele Societății în 
relația cu R.A. Monitorul Oficial, 
Oficiul Registrului Comerțului, 
A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central 
S.A., precum şi în fața oricăror alte 
autorități în scopul implementării 
hotărârii  adoptate.  *** La 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor sunt îndreptățiți să 
participe şi îşi pot exercita dreptul 
la vot numai acționarii înregistrați 
în Registrul acționarilor la Data de 
Referință 19.04.2018, conform 
prevederilor legale şi ale Actului 
Constitutiv, personal, prin repre-
zentant legal în cazul persoanelor 
juridice sau prin reprezentant pe 
bază de Procură specială ori pot 

vota prin corespondență. Accesul 
acționarilor îndreptățiți să parti-
cipe la AGOA este permis prin 
simpla probă a identității acestora 
făcută, în cazul acționarilor 
persoane fizice, cu actul de identi-
tate şi în cazul persoanelor juridice 
şi al acționarilor persoane fizice 
reprezentate cu împuternicirea/ 
procura specială dată reprezentan-
tului legal însoțită de actul de 
identitate al acestuia. În cazul 
acționarilor persoane juridice sau a 
entităților fără personalitate juri-
dică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza listei acți-
onarilor de la Data de Referință, 
primită de la Depozitarul Central 
S.A. şi actul de identitate al repre-
zentantului legal. În situația în 
care, Registrul Acționarilor la 
Data de Referință nu conține date 
referitoare la calitatea de reprezen-
tant legal, această calitate se dove-
deşte cu un certificat constatator 
eliberat de Registrul Comerțului, 
prezentat în original sau copie 
conformă cu originalul, emis cu cel 
mult 30 de zile înainte de data 
publicării convocatorului AGOA. 
Acționarii care nu au capacitate de 
exercițiu precum şi persoanele 
juridice pot fi reprezentați prin 
reprezentanții lor legali, care la 
rândul lor pot da împuternicire 
altor persoane. Acționarii pot fi 
reprezentați în AGOA prin alte 
persoane, în baza unei Procuri 
speciale. Acționarii, persoane fizice 
sau juridice, înregistrați la Data de 
Referință pot fi reprezentați în 
AGOA şi prin alte persoane decât 
acționarii, pe baza unei Procuri/ 
Împuterniciri speciale. Pentru 
acest tip de vot trebuie utilizate 
formularele de Procură/ Împuter-
nicire specială, care vor fi puse la 
dispoziție începând cu data de 
04.04.2018, la cerere, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 10:00–14:00 
la punctul de lucru al societății 
Grâul S.A. din Bucureşti, Şoseaua 
Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 
1, sector 3 sau o împuternicire 
generală întocmită în conformitate 
cu prevederile OUG nr.90/2014 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.294/2004 privind piața de 
capital şi ale Regulamentului ASF 
nr.3/2015. Acționarii vor completa 
şi semna procurile/ împuternicirile 
speciale în trei exemplare origi-
nale: unul pentru acționar, unul 
pentru reprezentant şi unul pentru 
Societate. Exemplarul pentru Soci-
etate, completat şi semnat, se 
depune personal sau se transmite: 
Prin orice formă de curierat în 
original împreună cu documentele 
însoțitoare la adresa punctului de 
lucru al societății Grâul S.A. din 
Bucureşti, Şoseaua Mihai Bravu 
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, 
astfel încât să poată fi înregistrat la 
Societate cel târziu cu 48 de ore 
anterior AGOA, până la data de 
27.04.2018, ora 10:00, sub sancți-
unea pierderii dreptului de vot; 
Prin e-mail, cu semnătură electro-
nică extinsă încorporată conform 
legii nr.455/2001 privind semnă-
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tura electronică, la adresa Edis.
building@gmail.com, cel târziu cu 
48 de ore anterior AGOA, până la 
data de 27.04.2018, ora 10:00 sub 
sancțiunea pierderii dreptului de 
vot. Societatea va accepta o împu-
ternicire generală pentru partici-
parea și votarea în cadrul AGOA, 
dată de un acționar, în calitate de 
client, unui intermediar definit 
conform art.2 alin.(1) pct.14 din 
Legea nr.297/2004, cu modificările 
și completările ulterioare, sau unui 
avocat, fără a solicita alte docu-
mente suplimentare referitoare la 
respectivul acționar, dacă împuter-
nicrea generală respectă prevede-
rile art.171 din regulamnetul 
CNVM nr.6/2009, astfel cum a fost 
modificat prin regulamnetul ASF 
nr.3/2015, este semnată de respec-
tivul acționar și este însoțită de o 
declarație pe proprie răspundere 
dată de reprezentantul legal al 
intermediarului sau de avocatul 
care a primit împuternicirea gene-
rală, din care să reiasă că: i. Împu-
ternicirea este acordată de 
respectivul acționar, în calitate de 
client, intermediarului sau, după 
caz, avocatului; ii. Împuternicirea 
generală este semnată de acționar, 
inclusiv prin atașare de semnătură 
electronică extinsă, dacă este cazul. 
Declarația dată de reprezentantul 
legal al intermediarului sau de 
avocatul care a primit împuterni-
cirea de reprezentare prin împuter-
nicirea generală trebuie depusă la 
Societate, în original, semnată și 
după caz ștampilată, o dată cu 
împuternicirea generală, cel târziu 
cu 48 de ore anterior AGOA, în 
cazul primei utilizări. Acționarii 
pot acorda o împuternicire gene-
rală valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăși trei ani, permi-
țând reprezentantului desemnat să 
voteze în toate aspectele aflate în 
dezbaterea adunării generale a 
acționarilor Societății cu condiția 
ca împuternicirea generală să fie 
acordată de către acționar, în cali-
tate de client, unui intermediar 
definit conform art.2 ali.(1) pct.14 
din Legea nr.297/2004 sau unui 
avocat. Acționarii nu pot fi repre-
zentați în AGOA, pe baza unei 
împuterniciri generale, de către o 
persoană care se află într-o situație 
de conflict de interese, în confor-
mitate cu dispozițiile art.243 alin.
(6 indice 4) din Legea nr.297/2004, 
text introdus prin OUG nr.90/2014 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.297/2004 privind piața de 
capital. Împuternicirile generale se 
depun la Societate cu 48 de ore 
înainte de AGOA, până la data de 
27.04.2018, ora 10:00, cuprinzând 
mențiunea conformității cu origi-
nalul, sub semnătura reprezentan-
tului. Votul prin corespondență. 
Acționarii au posibilitatea de a 
vota prin corespondență anterior 
AGOA, prin utilizarea buletinelor 
de vot prin corespondență puse la 
dispoziție de Societate. Modelele 
formularelor de buletin de vot prin 
corespondență vor fi disponibile 
începând cu data de 04.04.2018, la 

cerere, în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 10:00–14:00  la adresa 
punctului de lucru al societății 
Grâul S.A. din București, Șoseaua 
Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 
1, sector 3. Sub sancțiunea pier-
derii dreptului de vot, buletinele de 
vot prin corespondență completate 
și semnate de acționari, împreună 
cu toate documentele însoțitoare, 
se transmit la adresa punctului de 
lucru al societății Grâul S.A. din 
București, Șoseaua Mihai Bravu 
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, 
pentru a fi înregistrate până la 
data de 27.04.2018, ora 10:00, 
astfel: (i) Prin orice formă de curi-
erat– buletinul de vot prin cores-
pondență, în original, pe suport de 
hârtie; (ii) Prin e-mail cu semnă-
tura electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 
privind semnătura electronică la 
adresa Edis.building@gmail.com. 
Buletinul de vot prin corespon-
dență se transmite împreună cu 
următoarele documente: (i) În 
cazul acționarilor persoane fizice 
solicitările trebuie să fie însoțite de 
o copie a actului de identitate; (ii) 
În cazul acționarilor persoane 
juridice, trebuie să fie însoțit de 
documente care atestă înscrierea 
informației privind reprezentantul 
legal la Depozitarul Central S.A., 
precum și copia actului de identi-
tate al reprezentantului legal. În 
situația în care, Registrul Acționa-
rilor la Data de Referință nu 
conține date referitoare la calitatea 
de reprezentant legal, această cali-
tate se dovedește cu un certificat 
constatator eliberat de Registrul 
Comerțului, prezentat în original 
sau copie conformă cu originalul, 
emis cu cel mult 30 de zile înainte 
de data publicării convocatorului 
AGOA. În cazul în care, acționarul 
care și-a exprimat votul prin cores-
pondență, participă personal sau 
prin reprezentant la AGOA, votul 
exprimat prin corespondență va fi 
anulat. În acest caz va fi luat în 
considerare doar votul exprimat 
personal sau prin reprezentant. 
Dacă persoana care reprezintă 
acționarul prin participare perso-
nală la AGOA este alta decât  cea 
care a exprimat votul prin cores-
pondență, atunci pentru valabili-
tatea votului aceasta va prezenta la 
adunare o revocare scrisă a votului 
prin corespondență semnată de 
acționar sau de reprezentantul 
care a exprimat votul prin cores-
pondență. Acest lucru nu este 
necesar dacă acționarul sau repre-
zentantul legal al acestuia este 
prezent la AGOA. Dreptul acțio-
narilor de a introduce noi puncte 
pe Ordinea de Zi și de a face 
propuneri de Hotărâri pentru 
punctele existente sau propuse 
spre a fi incluse pe Ordinea de Zi 
Potrivit dispozitțților art.117 indice 
1 alin.(1) din Legea nr.31/1990 și 
ale art.7 alin.(1) din regulamentul 
CNVM nr.6/2009, unul sau mai 
mulți acționari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puțin 5% 
din capitalul social al Societății, 

pot solicita Administratorului 
Unic al Societății introducerea 
unor puncte suplimentare pe 
Ordinea de Zi a AGOA și/sau 
prezentarea de proiecte de Hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
Ordinea de Zi a AGOA. Punctul/ 
punctele solicitate a fi introduse pe 
Ordinea de Zi trebuie să fie însoțite 
de o justificare și/sau de un proiect 
de Hotărâre propus spre adoptare. 
Propunerile trebuie transmise și 
înregistrate la adresa punctului de 
lucru al societății Grâul S.A. din 
București, Șoseaua Mihai Bravu 
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, 
prin orice formă de curierat, cu 
confirmare de primire, până cel 
târziu la data de 16.04.2018, ora 
10:00, în original, semnate și, după 
caz ștampilate de către acționari 
sau reprezentanții legali ai aces-
tora. Dreptul acționarilor de a 
adresa întrebări referitoare la 
Ordinea de Zi: Acționarii pot 
adresa întrebări Societății, prin-
tr-un înscris care va fi transmis și 
înregistrat la  adresa punctului de 
lucru din București, Șoseaua Mihai 
Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, 
sector 3, prin orice formă de curi-
erat, cu confirmare de primire, 
până cel târziu la data de 
18.04.2018, ora 10:00, în original, 
semnat și după caz, ștampilat de 
către acționari sau reprezentanții 
legali ai acestora. Înscrisul cuprin-
zând întrebările trebuie să fie 
însoțit: (i) În cazul acționarilor 
persoane fizice solicitările trebuie 
să fie însoțite de o copie a actului 
de identitate; (ii) În cazul acționa-
rilor persoane juridice, trebuie să 
fie însoțit de documente care 
atestă înscrierea informației 
privind reprezentantul legal la 
Depozitarul Central S.A., precum 
și copia actului de identitate al 
reprezentantului legal. În situația 
în care, Registrul Acționarilor la 
Data de Referință nu conține date 
referitoare la calitatea de repre-
zentant legal, această calitate se 
dovedește cu un certificat consta-
tator eliberat de Registrul Comer-
țului, prezentat în original sau 
copie conformă cu originalul, 
emis cu cel mult 30 de zile înainte 
de data publicării convocatorului 
AGOA.Societatea va răspunde în 
cadrul lucrărilor AGOA. Docu-
mentele aferente AGOA: Înce-
pând cu data de 04.04.2018, în 
fiecare zi lucrătoare, între orele 
10:00–14:00, convocatorul, textul 
integral al documentelor și mate-
rialelor informative referitoare la 
punctele de pe Ordinea de Zi, 
proiectele de Hotărâri, procedura 
de vot și formularul de procură 
specială, buletinul de vot prin 
corespondență, vor putea fi 
consultate la punctul de lucru al 
societății Grâul S.A. din Bucu-
rești, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, 
etaj 2, camera 1, sector 3, în urma 
cererii acționarilor care înaintează 
o cerere scrisă în acest sens. Socie-
tatea GRÂUL S.A prin adminis-
trator Simor Samuel.

LICITAȚII  
l Marcana Trans SRL, societate 
in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, organi-
zeaza selectie de oferte privind 
evaluarea tuturor bunurilor 
proprietatea societatii. Persoanele 
interesate pot transmite oferta 
lichidatorului judiciar, la sediul 
acestuia  d in  Plo ies t i ,  Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et.10, ap. 
31, Judetul Prahova, prin fax la 
nr. 0244597808 sau email office@
andreiioan.ro, pana la data de 
03.04.2018 ora 10:00.

l Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, jud.Dolj, 
organizează în data de 16.04.2018, 
ora 12:00, l icitaţie publică 
deschisă cu strigare în vederea 
încheierii unui contract de vânza-
re-cumpărare. Documentaţia și 
relații sulimentare se pot obţine 
de la Biroul juridic al Spitalului 
Clinic Județean de Urgenţă 
Craiova (tel:0251.502.200, interior 
242), începând cu data apariţiei 
anunţului. Ofertele de participare 
se depun la Registratura Spita-
lului Clinic Judetean de Urgență 
Craiova, str.Tabaci, nr. 1, până în 
data de 12.04.2018, ora 15:00. 
Prețul de pornire al bunurilor ce 
fac obiectul licitației este: lemn= 
0,028Lei/kg, sticlă= 0,035Lei/kg. 
Cota de cheltuieli de participare 
este de 100Lei.

l SC Codacons SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a unui buldo-
excavator marca JCB, tip Back 
Hoe, an fabricatie 1995, pe moto-
rina, stare fizica medie, la pretul 
de 10.000 lei. Acest bun poate fi 
vizionat la Pitesti, jud. Arges. 
Licitatia are loc in baza Adunarii 
C r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
10.08.2016 si din 28.03.2018. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
de 10.000 lei, conform Adunarii 
C r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
28.03.2018. Licitaţia va avea loc 
pe data de 12.04.2018, 26.04.2018, 
10.05.2018 si 24.05.2018, orele 
12.30 în Ploiești, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l Anduţu Distribution SRL - in 
faliment, prin lichidator judiciar 
VIA Insolv  SPRL,  anunta 
vanzarea prin negociere directa, 
conform art. 118 din Legea nr. 
85/2006, a proprietatii imobiliare 
compusa din teren intravilan 
fâneață situată în com Predeal – 
Sarari, sat Vitioara de Sus în 
suprafață de 2174 mp, inscrisa in 
Cartea funciara nr. 20013, nr. 
cadastral 142, imobil asupra 
caruia este instituita sarcina - 
ipoteca in favoarea Ronin Impex 
SRL, ce va fi radiata conform art. 
53 din Legea nr. 85/2006, vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor 
din data de 03.02.2017. Cel mai 

mare pret oferit la data prezen-
tului anunt este 10.200 lei, pasul 
de supraofertare este de 1.000 lei. 
Persoanele interesate vor achizi-
tiona caietul de prezentare de la 
sediul lichidatorului și vor depune 
oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 2.000 lei pana la data 
de 02.05.2018. Negocierea si 
incheierea actului de adjudecare 
se va face la data de 03.05.2018 
ora 14/00 la sediul lichidatorului 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax: 0244 
519800.

l Vlamar 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile la prețurile de 
evaluare reduse cu 50 %: masina 
taiat beton (1.577 lei), autoturism 
Peugeot Partner (3.380 lei), optu-
rator pneumatic (219 lei). Pretu-
rile nu contin TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 09.04.2018, ora 
14/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.

l Livelar Stefan SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
anunta vanzarea prin negociere 
directa a clădirii P + 1E cu supra-
fata construita desfășurată de 
1.279,51 mp situată în comuna 
Bucov, sat Bucov, Tarlaua 32, 
Parcela Cc1880, jud. Prahova, 
inscrisă in Cartea funciara nr. 
5169, nr. cadastral 21986-C2, 
imobil asupra caruia sunt insti-
tuite sarcini - ipotecă imobiliară în 
favoarea Bancii Transilvania SA, 
sechestru asigurator în favoarea 
Primăriei Bucov, somatie emisă 
de executor judecătoresc Trifina 
Elena Cornelia în favoarea credi-
torului RTC Proffice Experience 
SRL, somație emisă de executor 
judecătoresc Galea Cristian Viorel 
la cererea creditoarei Betty Ice 
SRL, somație emisă de executor 
judecătoresc Galea Cristian Viorel 
la cererea creditoarei Nicoltana 
SA, ce vor fi radiate conform art. 
91 din Legea nr. 85/2014, vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor 
din data de 27.03.2018. Terenul pe 
care se afla amplasata constructia 
este concesionat și nu face 
obiectul vânzării. Cel mai mare 
pret oferit la data prezentului 
anunt este 745.000 lei + TVA, 
pasul de supraofertare este de 
20.000 lei. Persoanele interesate 
vor achizitiona caietul de prezen-
tare în sumă de 1.190 lei de la 
sediul lichidatorului și vor depune 
oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 74.500 lei pana la data 
de 11.04.2018. Negocierea si 
incheierea actului de adjudecare 
se va face la data de 12.04.2018 
ora 14/00 la sediul lichidatorului 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax: 0244 
519800.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul 
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, 
cod 700310, organizeaza la sediul 
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sau procedura de achizitie “proce-
dura simplificata”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea atri-
buirii contractului “Achizitia de 
utilaje pentru constructii drumuri 
prin contractarea finantarii de tip 
leasing financiar pentru o peri-
oada de 60 luni” LOT 4: remorca 
trailer pentru transport utilaje 
(legarea de vehiculul tragator tip 
protap)”. Procedura de achizitie 
se va desfasura conform prevede-
rilor “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achi-
zitiilor” al SC Citadin SA Iasi. 
Pentru participare la procedura 
de achizitie, ofertantii trebuie sa 
indeplineasca conditiile cerute in 
"Documentatia de achizitie". 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 11.04.2018 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care soli-
c i t a  i n  s c r i s  a c c e s u l  l a 
documentatie cu date de identifi-
care clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind sigu-
ranta informati i lor  pentru 
evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut. Documentatia de 
ofertare va fi depusa la sediul SC 
Citadin SA pana la data de 
11.04.2018 ora 10:00. Deschiderea 
ofertelor va avea loc la data de 
11.04.2018, ora 12:00, la sediul 
S.C. Citadin S.A. Relatii supli-
mentare privind procurarea docu-
mentat ie i  s i  condi t i i l e  de 
participare se pot obtine la tel.: 
0232-240.887, fax: 0232-240.884.

l Primaria orasului Cernavoda, 
str. Ovidiu nr. 11, jud. Constanta, 
t e l e f o n / f a x  0 2 4 1 4 8 7 1 2 1 , 
0241239578, primaria@cerna-
voda.ro, organizeaza in data de 
04.04.2018, ora 10:00, „licitatie 
publica deschisa cu strigare 
privind valorificarea deseurilor 
feroase si neferoase provenite din 
casarile mijloacelor fixe din 
inventar efectuate in cadrul UAT 
– Oras Cernavoda”persoanele 
interesate pot solicita caietul de 
sarcini, de la Compartimentul 
Cadastru din cadrul Primariei, 
incepand cu data de 30.03.2018. 
Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor este 02.04.2018. Data 
pentru depunerea ofertelor, la 
Centrul de Informare pentru 
Cetateni din cadrul Primariei, este 
de 03.04.2018, ora 13:00. Plicurile 
cu oferte se vor deschide in data 
de 04.04.2018, ora 10:00, in sala 
10 din cadrul Primariei Cerna-
voda. Persoana de contact – 
Cioară Mirela.

l Primăria Municipiului Piatra- 
Neamţ anunţă Organizarea licita-
ţiei publice deschise în vederea: 
Închirierii unei suprafeţe de teren, 
proprietatea Municipiului Piatra-
Neamţ, în vederea amplasării unui 
panou publicitar, situat în str. 

Mihai Eminescu, nr.16, zona bl.E3, 
în conformitate cu HCL nr.51 din 
27.02.2018; Preţul de pornire la 
licitaţie este de 119,55 lei/mp/an,  
c o n f o r m  H C L  n r. 3 5 5  d i n 
21.12.2017; Închirierii unei supra-
feţe de teren, proprietatea Munici-
piului Piatra-Neamţ, în vederea 
amplasării unui panou publicitar, 
situat în str. Mihai Viteazu - zona 
bl.C5, în conformitate cu HCL 
nr.87 din 23.03.2018; Preţul de 
pornire la licitaţie este de 102,48 
lei/mp/an,  conform HCL nr.355 
din 21.12.2017; Închirierii unei 
suprafeţe de teren, proprietatea 
Municipiului Piatra-Neamţ, în 
vederea amplasării unui panou 
publicitar, situat în Bd. Decebal - 
zona bl.I4, în conformitate cu HCL 
nr.87 din 23.03.2018; Preţul de 
pornire la licitaţie este de 119,55 
lei/mp/an, conform HCL nr.355 
din 21.12.2017; Închirierii unei 
suprafeţe de teren, proprietatea 
Municipiului Piatra-Neamţ, în 
vederea amplasării unui panou 
publicitar, situat în str. Dimitrie 
Leonida - zona bl.D2-D3, în 
conformitate cu HCL nr.87 din 
23.03.2018; Preţul de pornire la 
licitaţie este de 102,48 lei/mp/an, 
c o n f o r m  H C L  n r. 3 5 5  d i n 
21.12.2017. Licitaţia va avea loc în 
data de 17 aprilie 2018, ora 16,30, 
la sala de şedinţe a Primăriei 
municipiului Piatra-Neamţ, cu 
sediul în str. Ştefan cel Mare, 
nr.6-8. Înscrierile şi depunerea 
ofertelor se fac până la data de 
16.04.2018, ora 16,30, inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra-
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 
Serviciului Patrimoniu, Autorizări 
şi Transport, zilnic între orele 
8,00–16,30, de unde se poate achi-
ziţiona şi documentaţia licitaţiei. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0233/ 218991, interior 152, zilnic 
între orele 8,00–16,30.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă Organizarea licita-
ţiei publice deschise în vederea: 
Vânzării bunului imobil – teren 
proprietate privată a municipiului 
Piatra-Neamţ, în suprafaţă de 59 
mp, situat în Bd. G-ral Nicolae 
Dăscălescu, nr.11, bl.T3. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 15.210 
lei, conform HCL nr. 82 din 
23.03.2018; Vânzării bunului 
imobil – teren proprietate privată 
a municipiului Piatra-Neamţ, în 
suprafaţă de 24 mp, situat în str. 
Luceafărului, f.n. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 130 
euro/mp, conform HCL nr.165 din 
29.06.2017. Licitaţia va avea loc în 
data de 16 aprilie 2018, ora 16.30, 
la sala de şedinţe a Primăriei 
municipiului Piatra-Neamţ,  cu 
sediul în str. Ştefan cel Mare, 
nr.6-8. Înscrierile şi depunerea 
ofertelor se fac până la data de 13 
aprilie 2018, ora 14,00, inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra-
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 
6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghişeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport, zilnic 

între orele 8,00 – 16,30, de unde se 
poate achiziţiona şi documentaţia 
licitaţiei. Relaţii suplimentare la 
telefon 0233/ 218991, interior 152, 
zilnic între orele 8,00 – 16,30.

l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL  
cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. 
Topolnitei nr. 7, bl. 1, sc. 4, ap. 12, 
jud. Mehedinti, CIF: 11614898, 
J25/54/1999, aflata in procedura 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite, dosar nr. 3304/101/2012 
prin lichidator judiciar asociati 
prin contract: Yna Consulting 
SPRL, Cabinet Individual de 
Insolvenţă Grădinaru Valentina, 
Visal Consulting SPRL şi Consul-
tant Insolvenţă SPRL, cu sediul 
ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vanzare: La pretul stabilit 
prin raportul de evaluare: Teren 
intravilan situat in Drobeta Turnu 
Severin, amplasat in zona Aero-
port, avand suprafata de 325,00 
mp, nr. cadastral 52618, la pretul 
de 1.600 euro (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii); - 
Teren intravilan situat in Drobeta 
Turnu Severin, amplasat in zona 
Aeroport, avand suprafata de 
325,00 mp, nr. cadastral 60378, la 
pretul de 1.600 euro  (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua 
platii); Valorile nu include TVA. 
Titlul executoriu in baza caruia 
lichidatorul judiciar procedeaza la 
vanzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, il reprezinta 
sentinta comerciala nr. 498 din 
data de 01.11.2012 de deschidere a 
procedurii de faliment pronuntata 
de catre judecatorul sindic in 
dosaru l  de  inso lventa  nr. 
3304/101/20112. Licitatia va avea 
loc în localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi în data de 23.04.2018 orele 
14,00. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea la 
banca, pana la data de 23.04.2018 
orele 12.00, a unei cautiuni de 10% 
din pretul de pornire  a licitatiei si 
achizitionarea caietului de sarcini 
in suma de 500 lei. Nr. cont 
RO17CARP026001036794RO01 
deschis la Patria Bank SA Suc. Dr. 
Tr. Severin. Invitam pe toti cei care 
vor sa se prezinte la sedinta de 
licitatie la termenul de vanzare, la 

locul fixat in acest scop si pana la 
acel termen sa depuna oferte de 
cumparare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobi-
lului sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub 
sanctiunea prevazuta de lege. 
Precizam  faptul ca pentru bunu-
rile imobile mentionate mai sus 
exista inscris in Cartea Funciara 
un drept de servitute. Relatii la 
t e l e foane le  :  0752819051 , 
0742592183, 0252354399. Email : 
office@consultant-insolventa.ro, 
sau la sediul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului, nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichi-
datori judiciari asociaţi, Yna 
Consulting SPRL, Cabinet Indivi-
dual de Insolvenţă Grădinaru 
Valentina, Visal Consulting SPRL 
şi Consultant Insolvenţă SPRL.

PIERDERI  
l Negrila Constatin pierdut legi-
timatie Parlamentul Romaniei 
Senat cu nr. de legitimatie 896. O 
declar nula.

l UPC România SRL, cu sediul 
în Bucureşti, Şoseaua Nordului, 
n r.  6 2 D ,  s e c t o r  1 ,  C U I : 
RO12288994, J40/5971/2003, 
anunţă pierderea certificatului 
constatator pentru punctul de 
lucru din Municipiul Ploieşti, Şos. 
Vestului, Nr. 12, Județ Prahova. Îl 
declarăm nul.

l UPC România SRL, cu sediul 
în Bucureşti, Şoseaua Nordului nr. 
62D, sector 1, CUI: RO12288994, 
J40/5971/2003, anunţă pierderea 
Certificatului Constatator pentru 
punctul de lucru din Municipiul 
Ploieşti, Str. Democrației, Nr. 91, 
Bloc 4, Scara C, Ap. 28, Județ 
Prahova. Îl declarăm nul.

l Firma Davinci Trading S.R.L., 
Comuna Petrachioaia, Str.Came-
liei, nr.87, camera nr.1, judetul 
I l fov,  J23/2678/2015,  CUI 
34837325, pierdut certificat de 
inregistrare si certificatele consta-
tatoare. Le declar nule.

l Pierdut carnet de student pe 
numele Morar Paul, eliberat de 

Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria 
Mediului UBB Cluj-Napoca. Îl 
declar nul.

l Dat Distriagro Trade S.R.L., 
identificata J40/11692/2014, CUI 
33675748, cu sediul social in Str.
Remus, nr.1-3, camera E1.13, 
Sector.3, Bucuresti, Romania, 
declar pierdute si nule urmatoa-
rele documente: certificatul de 
inregistrare Seria B Nr.3200984, 
eliberat la data de 16.05.2016, 
certificatul constatator emis la 
data de 12.05.2016 cu privire la 
sediul social din Str.Remus nr.1-3, 
cam.E1.13, Sector.3, Bucuresti si 
certificatul constatator din data 
de 15.02.2017 cu privire la 
punctul  de lucru situat in 
Comuna Afumati, Soseaua Bucu-
resti-Urziceni, nr.34, camera birou 
(etaj 1), judetul Ilfov.

l Declar pierdută legitimţie 
studentă la SNSPA Facultatea de 
Comunicare şi Relaţii Publice pe 
numele Pleşa Roxana. 

l Pierdut chitanţă achitat rate 
integrale apartament 3 camere, 
Nr. contract VC 7261/40 din data 
de 13.02.1992, G.Sai între Socie-
tatea Comercială Nord Herăstrău 
SA şi Andrei Ion şi Clementina.

l Pierdut certificat constatator 
sediu social al  Dacor Gourmet  
Group SRL, sediu oraş Voluntari, 
Aleea Aviaţiei nr. 15,  judeţ Ilfov, 
J23/47441/2016, CUI 36779565. Îl 
declar nul.

l Declar pierdut contract de 
vânzare cumpărare a unui teren 
cu termen suspensiv pe numele 
Melehat Ahim Ion şi Melehat 
Emilia Violeta cumpărat de la 
Niţu Vasile şi Niţu Vasilichia. 
Actul a fost emis de Biroul Nota-
rului Public Domokos Adriana cu 
nr. 58/05.07.2001. 

l Declar pierdut contract  plata 
în rate a locuinţei în baza contrac-
tului de vânzare cumpărare nr. 
17810/5/1992 între SC Cotroceni 
SA  şi Dragomir Matache pentru 
ap. 68 din strada Ioniţă Cegan nr. 
1, bloc P 17, sc. 2 , etaj 7.

DECESE


