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OFERTE SERVICIU
l Societate comerciala angajeaza 
sofer de protocol. Cerinte: 
Prezenta agreabila, atitudine 
impecabila, seriozitate, punctuali-
tate, discretie. Beneficii: Salariu 
motivant. Nr. tel: 0731.474.491. 
Adresa de email: cameliado-
bindas@gmail.com.

l SC Archistudio SRL, firmă de 
proiectare, caută pentru dezvol-
tarea echipei desenatori Autocad 
pentru punctul de lucru din Petro-
șani. Pentru a face parte din 
echipa noastră este necesară: 
-cunoștințe avansate de operare 
PC obligatorii -pachetul Office 
(Word, Excel, Outlook). Descri-
erea jobului: -culegere date de pe 
teren/relevare situație existentă 
din teren; -preluare temă de 
proiectare și analiza datelor de 
intrare furnizate de client. 
Așteptăm cu interes CV-urile 
d-voastră la adresa de e-mail: 
proiectare2006@gmail.com până 
la data de 10 aprilie 2018.

l Staţiunea de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Creșterea 
Ovinelor și Caprinelor Popăuţi, cu 
sediul în Răchiţi, judeţ Botoșani, 
cod fiscal RO 24513739, organi-
zează concurs pentru promovarea 
în grade profesionale: ACS- 1 loc 
(domeniu ameliorare), CS- 1 loc 
(domeniu reproducţie), CS III- 1 
loc (domeniu ameliorare), la data 
de 08.05.2018, ora 09.00 (probă 
scrisă) și interviu în data de 
08.05.2018, ora 12.00, la sediul 
unităţii. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei până la 
data de 03.05.2018. Detalii 
privind condiţiile specifice și bibli-
ografia de concurs sunt disponi-
bile la sediul unităţii. Relaţii la 
telefon: 0231/512968, e-mail: 
popauti@yahoo.com.
 
l Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Botoșani, cu sediul în localitatea 
Botoșani, str.N.Iorga, nr.28, 
judeţul Botoșani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -admi-
nistrator financiar, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 02 mai 
2018, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 04 mai 2018, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: superioare economice; 
-vechime: 5 ani în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Botoșani. Relaţii 

suplimentare la sediul Inspectora-
tului Şcolar Judeţean Botoșani, 
persoană de contact: Dramu 
Michaela, telefon: 0231.584.050, 
e-mail: dramumihaela@yahoo.
com

l Primăria comunei Bogaţi, 
judeţul Argeș, organizează în data 
de 30.04.2018 ora 10.00 – proba 
scrisă, concurs în vederea ocupării 
funcţiei contractuale de execuţie 
vacante de referent IA în cadrul 
compartimentului contabilitate. 
Data și ora interviului se vor afișa 
odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: 
Condiţii generale prevăzute de 
art. 3 al Regulamentului cadru 
aprobat prin HG 286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare; Condiţii specifice: studii 
medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; minimum 9 ani 
vechime în specialitatea studiilor. 
Dosarul de înscriere la concurs se 
de pune  până  l a  d a ta  d e 
20.04.2018 la sediul Primăriei 
comunei Bogaţi, din comuna 
Bogați, sat Bogați,  judeţul Argeș. 
Condiţiile de desfășurare a 
concursului și de participare la 
concurs, precum și bibliografia 
sunt afișate la sediul Primăriei 
Bogaţi, anexa la anunţ. Relaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
Primăriei Bogaţi, telefon: 0248-
655003.

l Agenţia pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii, Atragere de Inves-
tiţii și Promovare a Exportului 
Cluj-Napoca, cu sediul în locali-
tatea Cluj-Napoca, strada Horea, 
nr.3, cam.306, judeţul Cluj, orga-
nizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice temporare 
vacante de: consilier, clasa I, 
gradul superior, funcţie publică de 
execuţie, 1 post, în cadrul Servi-
ciului Politici Implementare 
Programe IMM. Concursul se va 
desfășura la sediul Agenţiei 
pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiţii și 
Promovare a Exportului Cluj-Na-
poca astfel: -Proba scrisă în data 
de 18.04.2018, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 23.04.2018, 
începând cu ora 11.00. Pentru 
participarea 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 echiva-
lentă, în știinţe inginerești/știinţe 
economice/ști inţe juridice; 
-vechime: 9 ani în specialitatea 
studiilor necesare executării func-
ţiei publice. Să îndeplinească 
condiţiile de ocupare a funcţiei 
publice, conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind statutul func-

ţionarilor publici, republicată cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 8 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituţiei, respectiv în perioada: 
04.04.2018-11.04.2018. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul institu-
ției: Cluj-Napoca, str.Horea, nr.3, 
cam.306, persoană de contact: 
Tiberia Oance -consilier superior, 
te lefon/fax:  0264.487.224/ 
0264.487.244, e-mail: oficiucluj@
imm.gov.ro  

l Primăria Jilava din Județul 
Ilfov scoate la concurs funcția 
publică de execuție, vacantă de 
Consilier, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Comparti-
mentului Asistență Consiliul 
Local, pentru ocuparea căreia 
trebuie îndeplinite următoarele 
condiții: 1. Condiții generale: 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevazute de art. 
54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul Funcționarilor publici, 
republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 2. Condiții 
specifice pentru ocuparea funcției 
publice de execuție, vacante de 
Consilier, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Comparti-
mentului Asistență Consiliul 
Local: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 5 ani; 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Jilava din Sos. 
Giurgiului, nr. 279, comuna Jilava 
Județul Ilfov. Proba scrisă se va 
susține în data de 08.05.2018  ora 
10.00. Interviul se va susține 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
vor fi  depuse de  în perioada 
04.04.2018 -23.04.2018  în termen 
de 20 zile de la data apariţiei 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul 
sediul Primariei Jilava, sos. Giur-
giului nr. 279, comuna Jilava, 
Judetul Ilfov la Biroul Resurse 
Umane și Administrativ, tel/fax: 
0214570115/0214571171, e-mail: 
primaria_jilava@yahoo.com, 
persoana de contact doamna Ene 
Gabriela, care asigură secretari-
atul comisiei de concurs și poate fi 
contactată la numarul de telefon 
0214570115/int.104.  Dosarul de  
înscriere la concurs, trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevazute la art. 49 din 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

CITAȚII  
l Numita Baban Creangă Lăcră-
mioara este chemată în data de 
19.04.2018, ora 8.30, la Judecă-
toria Iași, complet C02, în dosarul 
nr. 14326/245/2017, în calitate de 
pârâtă, în proces de divorț cu 
minori, reclamant fiind Baban 
Vasile.

l Numita Dinu Georgeta este 
citată la Judecătoria Făurei, jud. 
Brăila, la data de 24.04.2018, ora 
09.00, în dosarul nr. 2654/228/2017 
în calitate de pârâtă. Obiectul 
dosarului este divorţ fără minori.

l Se citează Pănăete Doiniţa 
Mariana, cu ultimul domiciliu în 
Craiova, Str. Mihail Străjan, nr. 3, 
Bl. a4, sc.3, ap. 6, Jud. Dolj, în 
calitate de pârâtă, în dosar nr. 
8737/215/2013* la Judecătoria 
Craiova, C civil 19 (fost CF4) 
termen: 20.04.2018. 

l Popa Sorin Paul, cu ultim 
domiciliu cunoscut: Craiova, str. 
Împăratul Traian, nr. 110, jud.
Dolj, este citat la Judecătoria 
Craiova, Dosar nr.25697/215/2017, 
obiect- Pretenții, în data de 
30.04.2018, ora 9.00, C.Civ.22, în 
calitate de pârât în proces cu 
RAADPFL Craiova.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
n u m i t u l  R o t a r u - Vi n t i l ă 
Alexandru, domiciliat în com. 
Budești, sat Racovița, jud. Vâlcea, 
în calitate de intimat, în dosarul 
civil nr. 760/90/2018, cu termen de 
judecată la data de 27.04.2018, 
având ca obiect menținerea 
măsurii de protecție, aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE  
l OMV Petrom S.A – Zona de 
productie VIII Moldova Nord, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul “Deviere conducta de 
pompare parc 614 Tazlau-depozit 
Albotesti”, propus a fi amplasat in 
municipiul Moinesti si comuna 
Poduri, judetul Bacau. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Bacau, 
str. Oituz nr. 23 in zilele lucrar-
toare, intre orele 8-14. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 
23.
 
l SC CET Hidrocarburi SA 
titular al proiectului – Demolarea 

cazanelor cu apa fierbinte CAF 1, 
2 si 3, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare – Nu se supune evalu-
arii impactului de mediu, de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Arad in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul menti-
onat mai sus, propus a fi realizat 
in Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 
65-71, jud. Arad. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul Mures, 
FN, de luni pana vineri, intre 
orele 09-16:30, precum si la urma-
toarea adresa de internet: www.
apmar.anpm.ro.  Publicul inte-
resat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt, 
pana la data de 9.04.2018.

l În temeiul art. 61 alin. (3) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2006, comunicăm 
deschiderea procedurii de fali-
ment a debitorului SC Toposim 
SRL, CIF: 11535379, J25/63/1999 
de către Tribunalul Mehedinţi în 
dosar nr. 2899/101/2014. Termen 
pentru depunerea creantelor 
nascute in cursul procedurii la 
02.05.2018; Termen pentru depu-
nerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar la 13.06.2018. 
Termen pentru întocmirea și 
afișarea tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor 27.06.2018; 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL, 

l Această informare este efec-
tuată de catre S.C. Smart Diesel 
S.R.L., cu sediul in Chisineu-Cris, 
Str. Dunarii, nr.1/A, judetul Arad, 
tel. 0751.047.701, ce intenţionează 
să solicite de la ABA Arges-Vedea, 
aviz de gospodărire a apelor 
pentru „Modernizare statie distri-
butie carburanti existenta – 
amplasare  pompa pentru 
autoturisme cu distributie doua 
tipuri de benzina si motorina, 
amplasare rezervoare de benzina, 
amplasare SKID GPL, extindere 
cladire existenta, modificare plat-
forme existente”, amplasat in 
comuna Bascov, sat Bascov, str. 
Serelor, nr. 51, jud. Arges. Această 
solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obţină infor-
maţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire 
a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să trans-
mită observaţii, sugestii și reco-
m a n d ă r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului, S.C. Smart Diesel 
S.R.L., cu sediul in Chisineu-Cris, 
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Str. Dunarii, nr.1/A, judetul Arad, 
tel. 0751.047.701, după data de 
28.03.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l Organizaţia Salvaţi Copiii 
România anunţă Adunarea Gene-
rală Anuală în data de 21 aprilie 
2018, la ora 09.00, la Hotel 
Mercure Bucharest Unirii, din bd. 
Mircea Vodă, nr. 28, sector 3, 
Bucureşti.

l Consiliul de Administraţie al  
SC ACIM SA  Bucureşti convoacă 
adunarea generală ordinară a 
acţionarilor în data de 06.05.2018, 
orele 8.00, la sediul societăţii din 
Bucureşti, B- dul Basarabia,  nr. 
256, sector 3, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea bilan-
ţului, a contului de profit/pierderi 
pe anul 2017; 2. Repartizarea 
profitului. În situaţia în care nu se 
întrunesc condiţiile legale de 
reprezentare, adunarea generală 
se concoacă din nou la data de 
07.05.2018, orele 8:00, în acelaşi 
loc, având aceeaşi ordine de zi.

l Consiliul de Administraţie al 
SC Remex Construct  SA Bucu-
reşti convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor în 
data de 06.05.2018, orele 10.00, la 
sediul  societăţii din  Bucureşti, 
B- dul Basarabia, nr. 256, sector 3, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea bilanţului, a contului 
de profit/pierderi pe anul 2017; 2. 
Repartizarea profitului. În situaţia 
în care nu se întrunesc condiţiile 

legale de reprezentare, adunarea 
generală se concoacă din nou la 
data de 08.05.2018, orele 10.00, în 
acelaşi loc, având aceeaşi ordine 
de zi.

l Administratorul Unic al Socie-
tăţii Servagromec Dimbovita SA, 
înregistrată la Registrul Comer-
ţ u l u i  D î m b o v i ţ a  s u b  n r. 
J15/580/1991, CUI 919013, având 
sediul în Sat Greci, Comuna 
Petreşti, Judeţul Dîmboviţa, în 
temeiul art. 111 din Legea nr. 
31/1990, republicată, convoacă 
adunarea generală ordinară a 
acţionarilor societăţii, înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă 02.04.2018, adunare ce 
va avea loc la sediul societăţii în 
data de 08.05.2018, orele 10.00, în 
prima convocare, iar în cazul în 
care adunarea nu se va putea ţine 
în prima convocare, se va întruni 
la data de 09.05.2018, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, în a doua 
convocare, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Analiza şi supunerea spre 
aprobare a Bilanţului contabil şi a 
Contului de Profit şi Pierderi 
pentru exerciţiul financiar al 
anului 2017. 2. Prezentarea 
Raportului de Gestiune a Admi-
nistratorului Unic pentru anul 
2017. 3. Revocarea auditorului 
O M G  C o n s u l t i n g  S R L , 
J40/16052/2003, CUI 15944279, 
cu sediul în Bucureşti, bd. Iuliu 
Maniu, nr. 158 A, bloc J, sc. 1, ap. 
22, sector 6, reprezentată prin 
Gheorghe Sandu şi numirea audi-
torului CIPL Expert Audit SRL, 
J40/21593/2004, CUI 17067196, 

cu sediul în Bucureşti, strada 
Fabrica de Gheaţaă, nr 19, bloc 
96, et 6, ap 38, sector 2, reprezen-
tată prin Lenuta Petre. 4. Diverse 
(i.e. prezentare raport de audit). 
Documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a 
adunării, se pot consulta (si/sau 
procura copii, contracost), de la 
sediul societăţii. Acţionarii pot 
participa la adunările generale 
personal sau prin reprezentanţi, în 
baza unei procuri speciale, 
conform dispoziţiilor legale. 
Acestea se vor depune în original 
la sediul societăţii cu minimum 48 
ore înainte de data ţinerii 
Adunării Generale Ordinare a 
Aţionarilor.

l Administratorul Unic al Socie-
tăţii Semanatoarea SA cu sediul 
social în Bucureşti, Splaiul Inde-
pendentei nr. 319, Ob. 5, parter şi 
Ob. 401, Sector 6, înregistrata la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/1054/1991, CIF RO432084, în 
temeiul art. 111 din Legea nr. 
31/1990 republicată, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii, înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţa 02.04.2018, adunare ce 
va avea loc la sediul Societăţii în 
data de 08.05.2018, orele 11.00, în 
prima convocare, iar în cazul în 
care adunarea nu se va putea ţine 
în prima convocare, se va întruni 
la data de 09.05.2018, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, în a doua 
convocare, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Analiza şi supunerea spre 
aprobare a Bilanţului contabil şi a 
Contului de Profit şi Pierderi 
pentru exerciţiul financiar al 
anului 2017. 2. Prezentarea 
Raportului de Gestiune a Admi-
nistratorului Unic pentru anul 
2017. 3. Diverse. Documentele şi 
materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării, se pot 
consulta (şi/sau procura copii, 
contracost), de la sediul societăţii. 
Acţionarii pot participa la adună-
rile generale personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor 
legale. Acestea se vor depune în 
original la sediul societăţii cu 
minimum 48 ore înainte de data 
ţinerii Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Reprezentanților 
Casei Sociale a Constructorilor. 
În baza Legii nr. 215/1997, a 
art.10, 11, 12, 13, 14 din Statutul 
C S C  ş i  a  H o t ă r â r i i 
nr.196/12.03.2018 a Consiliului de 
Administraț ie  a l  CSC,  se 
convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară a Reprezentanților 
Casei Sociale a Constructorilor în 

ziua de miercuri, 25 aprilie 2018, 
ora 10.30, la World Trade Center 
Bucureşti (WTCB), în sala 
„Mexico&Seoul”, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea Rapor-
tului CA privind activitatea sa şi 
execuţia bugetară în 2017, după 
ascultarea Raportului Comisiei 
de Cenzori; 2.Aprobarea bilan-
ţului contabil aferent exerciţiului 
financiar 2017; 3.Aprobarea 
programului de investiţii realizat 
în 2017; 4. Aprobarea reportării 
pentru anul 2018 a disponibilului 
de protecţie socială cu aceeaşi 
destinaţie. 5. Aprobarea reparti-
zării sumei din  cota de 0,5 % 
aferentă anului 2012 (reprezen-
tând cota de 0.5% de la benefi-
ciari, cu executanţii neidentificaţi 
sau care au renunţat la aceste 
sume), membrilor CSC cu vira-
mente din sursa 1,5 % în anul 
2017, în funcţie de volumul aces-
tora, în conformitate cu prevede-
rile art. 9.4 din Statutul CSC; 6.
Aprobarea descărcării de gestiune 
pentru membrii CA în legătură 
cu activitatea acestora şi execuţia 
bugetară în anul 2017; 7.Anali-
zarea şi aprobarea, după prezen-
tarea  propuner i lor  CA,  a 
Programului de protecţie socială 
2018, a BVC de administrare a 
CSC (nonprofit şi activitatea 
economică) pentru 2018 şi a 
Programului de investiţii pentru 
actualul exerciţiu bugetar. La 
şedinţele AGOR vor participa 
membrii privilegiaţi ai CSC care 
au depus fonduri în conformitate 
cu prevederile legale şi statutare 
până la 31.12.2017 şi conform 
protocolului de vot semnat de 
partenerii sociali. În cazul în care 
nu se întruneşte cvorumul 
necesar desfăşurării Adunărilor 
Generale, aceasta se reconvoacă 
joi, 26 aprilie 2018, în acelaşi loc 
şi la aceeaşi oră. Materialele de 
şedință pot fi consultate la sediul 
Casei Sociale a Constructorilor 
din Bucureşti, str.Episcopul 
Timuş, nr.25, sector 1 şi pe site-ul: 
www.casoc.ro cu parola de acces 
a fiecărui membru. Confirmarea 
participării se poate face atât prin 
e-mail la adresa: office@casoc.ro, 
cât şi pe fax la nr.021.300.80.23. 
Împuternicirile de participare se 
depun în original la sediul CSC, 
dar şi la Secretariatul Adunării 
începând cu ora 09.30, oră de la 
care se face înregistrarea partici-
panților. În conformitate cu 
prevederile art.13.2. din Statutul 
Casei Sociale a Constructorilor, 
dreptul de vot poate fi delegat 
numai reprezentanţilor aceluiaşi 
partener social în baza unei 
procuri semnate în original, 
depuse în original cu cel puţin 5 
zile lucrătoare înaintea AGR. 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie, Dr. Ing. Cristian Romeo 
Erbasu.

LICITAȚII  
l Compania Tarom închiriază 
spațiu comercial (57,74mp) situat 
în Craiova, Calea Bucureşti, 
Magazinul Unirea. Licitația are 
loc în 17.04.2018. Relați i : 
0749.277.948.

l Comuna Miroslava, jud. Iaşi 
organizează licitație publică 
deschisă în data de 23.04.2018. 
orele 10.00 pentru concesionare 
păşune comunală de către crescă-
torii de animale. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
20.04.2018, orele 13.30. Caietul de 
sarcini poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Miroslava, 
Jud. Iaşi. Costul caietului de 
sarcini este de 50 lei.

l Primaria orasului Cernavodă 
organizeaza la data de 25 aprilie 
2018, ora 10:00, in sala de sedinte 
a Consiliului Local, licitatie 
publica in vederea inchirierii 
urmatoarelor spatii: Spatiul nr. 5 
– etaj, situat in Piata Unirii, str. 
Unirii, Cernavodă, in suprafata 
de 24,90 mp, cu destinatia Comer-
cializare produse alimentare si 
nealimentare; Spatiul nr. 6 – etaj, 
situate in Piata Unirii, Str. Unirii, 
Cernavodă, in suprafata de 23, 90 
mp, cu destinatia Comercializare 
produse alimentare si nealimen-
tare; Spatiul situate in str. George 
Cosbuc nr. 3C, cernavoda, in 
suprafata de 23,80 mp, cu desti-
natia Prestari servicii. Caietul de 
sarcini poate fi ridicat de la 
Primaria orasului cernavoda, 
Serviciul Administratie Publica, 
Fond Locativ, Comunicare si 
Arhiva, contra sumei de 20 lei, 
incepand cu data de 11 aprilie 
2018. Ofertele pot fi depuse pana 
la data de 24 aprilie 2018 ora 
15:00, la Centrul de Informare 
Cetateni, Str. Dacia nr. 3, Cerna-
vodă. Relatii suplimentare la tel. 
0241-487.127, persoana de contact 
Niţă Elena.

l SC Editura LVS Crepuscul 
SRL, prin lichidator judiciar, 
anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor mobile – 
utilaje pentru industrie poligrafica 
si autoturisme, respectiv: Masina 
brosat Subly, an fabr. 2001, functi-
onala, la pretul de 1480 lei, 
Masina tipatir Miller, an fabr. 
2002, functionala, pret: 6075 lei, 
Masina de legat CPI 95, an fabr. 
2003, functionala, la pretul de 
1045 lei, Masina tipar inalt Man 
1000, an fabr 2004, functionala, la 
pretul de 2405 lei, Masina de 
capsat cu sarma, an fabr. 2004, 
functionala, la pretul de 590 lei, 
Masina de ambalat in folie, an 
fabr. 2005, functionala, la pret de 
2395 lei, Masina de ambalat folie 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Oncești - județul Maramureș. 
Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 11 mai 
2018, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 04 aprilie - 23 aprilie 2018, inclusiv. Condițiile de 
participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul 
ştiinţelor juridice sau administrative; - studii de masterat sau postuniversitare absolvite în 
domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, în condiţiile legii; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 2 ani. Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, 
consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, București,telefon: 0374.112.726, fax: 
0374.112.727 și email: informatii.concurs@anfp.gov.ro.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal - 
Compartimentul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vladimirescu, judeţul Arad. Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 7 mai 2018, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 4 - 23 aprilie 2018, inclusiv. Condițiile de 
participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe 
economice, administrative sau juridice; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani. Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, 
consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 
0374.112.727 și email: informatii.concurs@anfp.gov.ro.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu - Serviciul Autorizări din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, judeţul Alba. Concursul se desfășoară la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel: - proba scrisă, în data de 07.05.2018, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 04 aprilie 
2018 - 23 aprilie 2018, inclusiv. Condițiile de participare sunt: - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie 
electrică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, 
ingineria materialelor, inginerie și management, arhitectură sau urbanism; - studii de masterat 
sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; - vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 
3, București, telefon: 0374.112.726, fax 0374.112.727 și email: informatii.concurs@anfp.gov.ro.
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speed, an fabr. 2005, functionala, 
la pretul de 2395 lei, Masina tipar 
Rotativa Solna, an fabr. 2005, 
functionala, la pretul de 25225 lei, 
Imagesetter Agfa Avantra, an 
fabr. 2001, functionala, la pretul 
de 7200 lei, Masina tipar Folio la 
cald, an fabr. 2006, functionala, la 
pretul de 705 lei, Ghilotina Euro-
cutter 780 cu display, an fabr. 
2006, functionala, la pretul de 
6670 lei, Masina de stantat 
hidraulica MSH180, an fabr. 2006, 
functionala, la pretul de 4095lei, 
Masina de capsat cu 2 capete, an 
fabr. 2007, functionala, la pretul 
de 1045 lei, Aparat de indosariat 
Artter-CM670, an fabr. 2008, 
functionala, la pretul de 390 lei, 
Masina de ritzuit, biguit si 
perforat R760, an fabr. 2008, 
functionala, la pretul de 755 lei, 
Echipament de ambalat in folie 
Smipack FP 6000, an fabr. 2010, 
functional, la pretul de 7785 lei, 
Cort expozitional, pret 2570 lei, 
Corpuri de mobilier (birouri, 
dulapuri, etc), preturi intre 12 – 
40 lei. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50% din cel 
stabilit in rapoartele de evaluare. 
Licitatiile sunt organizate in baza 
hotararii Adunarilor Creditorilor 
din 26.06.2015, 22.08.2017 si din 
17.10.2017 si vor avea loc pe data 
de: 11.04.2018, 17.04.2018, 
1 9 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  0 2 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
0 3 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
1 0 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
1 7 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
2 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  3 0 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
3 1 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 5 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
0 7 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
14.06.2018, 19.06.2018 orele 12.00 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, strada Ion Maiorescu, 
bl 33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii de 
participare si relatii suplimentare 
la telefon: 0344104525.

l Primăria Comunei Cosmești, 
Județul Galați organizează la 
sediul acesteia în data de 
19.04.2018 licitație privind valori-
ficarea unor bunuri sechestrate 
,,proprietate imobiliară, teren 
intravilan și construcții” aparți-
nând  S.C. Romproperties S.R.L. 
București și anume : hală – 243,15 
mp, hală gater și  fasonat 
cherestea – 444 mp, hală prelu-
crări – 162 mp, uscător – 80 mp, 
vestiar – 54 mp, birou – 15 mp.
Documentația ce conține raportul 
de evaluare se poate obține de la 
sediul Primăriei Cosmești sau 
poate fi transmisă prin mijloace 
electronice în urma unei solicitări 
din partea celor interesați. Proce-
dura de licitație se va desfașura 
conform Ordinului nr. 3293 din 
27.12.2016 pentru aprobarea 
Procedurii privind evaluarea și 
valorificarea bunurilor seches-
trate, emis de catre M.D.R.A.P. 

Informații suplimentare se pot 
obține de la sediul primăriei 
Cosmești, tel. 0236336227, între 
orele 08:00 – 15:00 sau adresa de 
e-mail: primaria.cosmesti@gmail.
com

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Brăila, cu sediul în Brăila, 
str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7, 
anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare în 
data de 25.04.2018, ora 11,00 la 
sediul menţionat, a autoturis-
mului cu următoarele caracteris-
tici: Denumire autoturism: Dacia 
Solenza BR-04-YMR, Nr. de 
identificare: UU1R5A71543370081, 
Serie motor: UA72042, cilindru: 
1390, benzină, culoare: alb; Nr. 
Inventar: 42004; Data dării în 
folosinţă: 09 2003; Starea în care 
se află: uzat fizic și moral, 171.889 
km parcurși; Preţ iniţial de 
vânzare: 5.000 lei. Autoturismul 
poate fi văzut la sediul I.T.M. 
Brăila, din strada D. Bolintineanu 
nr. 7. Relaţii se pot obţine la 
telefon/fax 0239/611586. La lici-
taţie poate participa orice 
persoană fizică sau juridică poten-
ţial cumpărătoare care prezintă 
până în data de 20.04.2018 urmă-
toarele documente: chitanţa de 
achitare la casieria ITM a sumei 
de 135 lei, reprezentând cota de 
cheltuieli participare, copie de pe 
certificatul de înmatriculare la 
Registrul comerţului și codul unic 
de înregistrare pentru persoanele 
juridice sau actul de identitate 
pentru persoanele fizice. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va 
repeta în ziua de 04.05.2018, iar 
preţul de vânzare va fi diminuat 
cu 20%. Dacă autoturismul nu va 
fi adjudecat licitaţia se va desfă-
șura în data de 14.05.2018, iar 
preţul de pornire a licitaţiei va fi 
scăzut cu 40% din valoarea 
iniţială a preţului de pornire. 
Instituţiile publice interesate pot 
solicita transmiterea fără plată a 
bunului menţionat până pe data 
de 17.04.2018, în conformitate cu 
prevederile Anexei nr.1 pct.5 din 
HG nr. 841/1995 modificată și 
completată privind procedurile de 
transmitere fără plată și de valori-
ficare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice. Menţionăm 
că nu pot participa la licitaţie, în 
calitate de cumpărători, membrii 
comisiei de evaluare, membrii 
comisiei de licitaţie și nici soţul 
(soţia), fraţii, copiii și părinţii 
acestor membri.

l Debitorul SC De Fringhii 
Construcții Transporturi Daniel 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Stoc de marfă aflat în patrimo-
niul societății debitoare, în 
valoarea de 105.487,13 Lei 

exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitaților reprezintă 35% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
arătat în Raportul de evaluare. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 7 6 U G -
BI0000802003293RON deschis la 
Garanti Bank SA -Ag. Ploiești 
Mihai Viteazul până la orele 14 
am din preziua stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietelor 
de sarcini și a Regulamentelor de 
licitație pentru proprietățile 
imobiliare și stocul de marfă, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru stocul de marfă prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 13.04.2018, ora 15.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
2 0 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
04.05.2018, 11.05.2018, ora 15.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Jud. 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Moldocons Grup 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Bunuri mobile de tip obiecte de 
inventar, aparținând Moldocons 
Grup SRL,  în  valoare  de 
119.700,00 Lei exclusiv TVA; 2.
Bunuri mobile de tip materiale, 
aparținând Moldocons Grup 
SRL, în valoare de 320.449,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru “Obiectele 
de inventar și Stocul de marfă” - 
1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
“Obiectele de inventar și Stocul de 
marfă”, aparținând Moldocons 
Grup SRL, reprezintă 100% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu 
un telefon în prealabil  la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO46UGBI0000282006877RON 
deschis la Garanti Bank SA -Suc. 
Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini 
și Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 

debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru “Obiectele 
de inventar și Stocul de marfă”, 
prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 20.04.2018, ora 
13:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la aceasta dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 27.04.2018; 04.05.2018; 
11.05.2018; 18.05.2018 ora 13:00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, 
Judet Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Gorban, cod fiscal: 
4540569, comuna Gorban, județul 
Iași, cod poștal: 707210, telefon: 
0232.292.900, fax: 0232.272.419, 
e-mail: primariagorban@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
suprafaţă de teren de 310,21mp și 
spaţiu în suprafață de 41,65mp din 
clădirea dispensarului uman aflat 
în domeniul public al Comunei 
Gorban, situat în intravilanul loca-
lităţii Gorban. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la 
cerere, la sediul Primăriei 
Comunei Gorban, județul Iași, cod 
poștal: 707210. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul  Casierie , 
Primăria Comunei Gorban, 
județul Iași, cod poștal: 707210. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: 50Lei și se 
achită numerar la casieria Primă-
r i e i  C o m u n e i  G o r b a n . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.04.2018, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 25.04.2018, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: se depun la sediul Primă-
riei Comunei Gorban, judeţul Iași, 
cod poștal: 4540569. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un original și 
o copie. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 

deschidere a ofertelor: 25.04.2018, 
ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Gorban, judeţul Iași, cod 
poștal: 4540569. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria 
Răducăneni, comuna Răducăneni, 
județul Iași, cod poștal: 707400, 
te lefon/fax:  0232.292.315, 
0232.273.999, e-mail: jud-raduca-
neni-gref@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 03.04.2018.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Areko Security SRL- in faliment, 
d e b i t o a r e  i n  d o s a r u l  n r. 
40431/3/2015, aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti- Sectia a-VII-a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica cu strigare a 
bunurilor mobile din patrimoniul 
societatii, constand in obiecte de 
inventor- mobilier. Licitatia se va 
desfasura la biroul lichidatorului 
judiciar, situat la adresa din Bucu-
resti, strada Codrii Neamtului, 
nr.5-7, bl. B, et.5, ap.53, sector 3, la 
data de 15.05.2018, ora 10:00. 
Bunurile se vand in bloc si pretul 
de pornire este de 62.598 lei, care 
nu include TVA. In cazul in care 
nu vor exista ofertanti, licitatia se 
va repeta de 4 ori,  la interval de o 
s a p t a m a n a ,  r e s p e c t i v  l a 
22.05.2018, 29.05.2018, 05.06.2018 
si 12.06.2018, in aceleasi conditii. 
Garantia de participare la licitatie 
reprezinta 10% din pretul de 
pornire a licitatiei si se depune sub 
forma de scrisoare de garantie 
bancara, prin virament sau prin 
orice alt mijloc de plata legal. 
Cumpararea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru ofertanti si 
poate fi gasit la adresa de desfasu-
rare a licitatiei sau poate fi primit 
prin posta la pretul de 1.000 RON 
(T.V.A. inclus). Informatii supli-
mentare la tel. 0744.687.227 si 
0372.985.940, www.grigconsult.ro. 

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto, pentru transport mărfuri; 
certificat ADR mărfuri și cisternă 
și card tahograf, eliberate de ARR 
Vâlcea, pe numele Anescu 
Nicolae, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut Registrul Unic de Control 
al SC Top Guard Security SRL  
J40/15516/2004 CUI 16795710. 

l Pierdut atestat manager trans-
port nr. 30995 eliberat la data de 
16.03.2013 de ARR Mehedinți pe 
numele Preoteasa Constantin. Se 
declară nul.




