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OFERTE SERVICIU
l Angajăm programator maşini
tricotat Shima. Cerinţe: studii
superioare, vechime în domeniu:
minim 3 ani, limba engleză.
Relaţii la telefon: 0741.249.004
sau la adresa de e-mail: office@
sourcetricot.ro
l Societate comerciala angajeaza
sofer de protocol. Cerinte:
Prezenta agreabila, atitudine
impecabila, seriozitate, punctualitate, discretie. Beneficii: Salariu
motivant. Nr. tel: 0731.474.491.
Adresa de email: cameliadobindas@gmail.com.
l Primăria Comunei Bîcleș,
județul Mehedinți, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcției contractuale de
muncitor III, organizat în perioada 07–09 mai 2018. Relații
suplimentare: tel. 0252/375263.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare organizează
concurs în data de 14.05.2018, ora
9.30 (proba scrisă) și în data de
17.05.2018, ora 9.30 (interviul), la
sediul din Ploiești, Pța. Eroilor nr.
1A, pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcției publice
de execuție la Serviciul Prestații
Sociale: „Consilier Cl. I/Grad
Superior – 1 Post”. Condiții de
participare: · studii universitare de
licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta - vechime minimă de 9 ani
în specializarea studiilor necesare
exercitării funcției publice. Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituției în termen de 20 zile de
la data publicării anunțului. Date
contact: consilier Brindusa
Constantin – Pietraru, Pța.
Eroilor nr. 1A, Ploiești, tel.
0740178780 sau 0244/511137 int.
120, e-mail sru@asscploiesti.ro.
l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, cu sediul în
localitatea Palazu Mare, str.Sentinelei, nr.40, judeţul Constanţa,
organizează concurs, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale permanent
vacante: -1 post infirmieră debutant, studii generale (G) -secţia
Pneumologie II Adulţi; -1 post
infirmieră, studii generale (G)
-secţia Pneumologie II Adulţi; -1
post asistent medical, specialitate
medicină generală, studii postliceale (PL) -Dispensar TBC
Constanţa; -1 post muncitor necalificat, studii generale (G) -Bloc
Alimentar; -1 post muncitor necalificat, studii generale (G)/medii
(M) -serviciul RUNOS -Achiziţii
Publice -Aprovizionare -Transport
-Administrativ. Concursul se va

desfăşura astfel: Pentru infirmiere: -Proba scrisă (test-grilă) în
data de 07.05.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
10.05.2018, ora 10.00. Pentru asistent medical -Dispensar TBC
Constanţa: -Proba scrisă (testgrilă) în data de 07.05.2018, ora
10.00; -Proba interviu în data de
10.05.2018, ora 10.00. Pentru
muncitor necalificat -bloc
alimentar: -Proba practică în data
de 07.05.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 10.05.2018, ora
10.00. Pentru muncitor necalificat-administrativ: -Proba scrisă
(test-grilă) în data de 07.05.2018,
ora 10.00; -Proba interviu în data
de 10.05.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -infirmieră debutant,
studii generale (G): -şcoală generală; -nu este necesară vechimea
în activitate; -infirmieră, studii
generale (G): -şcoală generală;
-minim 6 luni vechime în activitate; -curs infirmiere organizat de
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau de
furnizori autorizați de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecției
Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătății -Direcția generală
resurse umane și certificare; -asistent medical, specialitate medicină generală, studii postliceale
(PL): -diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
prin echivalare conform HG
797/1997; -minim 6 luni vechime
în specialitate; -cunoştinţe operare
calculator; -muncitor necalificat,
studii generale (G)/medii (M): -nu
este necesară vechimea în muncă.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, la sediul
spitalului, ora 10.00 -birou
RUNOS. Relaţii suplimentare la
sediul spitalului, birou RUNOS,
persoană de contact: Paciu Luminita, telefon: 0241.486.338.
l Spitalul Municipal Caracal, cu
sediul în Caracal, strada Plevnei,
nr.36, judeţul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/2011, a următorului post
vacant contractual: 1.electrician
de întreţinere şi reparaţii III- 1
post. Condiţii specifice de participare la concurs: -studii: -absolvent
de liceu sau şcoală profesională;
-calificare în meseria de electrician; -vechime ca electrician:
minimum 5 ani. Înscrieri în perioada: 12.04.2018-25.04.2018,
zilnic, între orele 07.30-09.00 şi
13.00-14.30, la sediul unităţii;
-Proba scrisă: 07.05.2018, ora
10.00; -Proba interviu: 10.05.2018,
ora 10.00. Informaţii suplimentare la sediul unităţii, la telefon:
0249.512.880, int.190, pe: www.
smcaracal.webs.com.

l Consiliul Judeţean Covasna
-Kovaszna Megye Tanacsa,
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, Căminul pentru
Persoane Vârstnice Hăghig,
Hidvegi Idosok Otthona, telefon:
0267.366.911, fax: 0267.366.903,
e-mail: caminpen@yahoo.com.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig organizează concurs
pentru ocuparea posturilor
contractual vacante: -asistent
social (1 post), nivelul studiilor S;
-contabil şef (1 post), nivelul
studiilor S; -referent IA, pentru
perioadă nedeterminată (1 post),
nivelul studiilor M. Condiţiile
generale de participare la concurs
sunt prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
specifice necesare în vederea
participării la concurs şi ocupării
postului: a)pentru asistent social:
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul asistenţei sociale; b)
pentru contabil şef: studii superioare economice de lungă durată /
studii universitare de licenţă;
vechime efectivă în specialitatea
studiilor necesară, respectiv în
domeniul finanţelor publice /
financiar -contabil, minimum 5
ani; deţinere certificat SEC,
conform art.19, lit.b2) şi b3) din
Legea nr.500/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, şi Ordinului nr.496/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice
privind dobândirea şi certiticatului de atestare a cunoştinţelor în
domeniul Sistemului European de
Conturi; cunoştinţe de operare pe
calculator; c)pentru referent IA:
vechime în posturi similare în
domeniul finanţelor publice/financiar-contabil minimum 5 ani.
Condiţiile de participare la
concurs, de angajare şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Concursul se va desfăşura
începând din data de 04.05.2018,
ora 10.00- proba scrisă, iar interviul se va susţine în data de
09.05.2018, ora 10.00, la sediul
Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig (Hăghig, str.Andrei
Şaguna, nr.420). Dosarul de
concurs se poate depune la sediul
căminului (adresa de mai sus), în
perioada 12.04.2018-25.04.2018,
între orele 8.00-16.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la
secretarul comisiei de concurs,
Sala Hajnalka, telefon:
0267.366.911.

CITAȚII
l Se citează pentru data de
12.06.2018 Nistoroiu Theodor-Laurenţiu (persoana disparuta), cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Mun. Tulcea, str. Ion Luca Caragiale, nr. 2, bl. A2, sc. D, ap. 6,
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judeţ Tulcea în dosarul nr.
9857/327/2017 al Judecătoriei
Tulcea, având ca obiect declararea judecătorească a morţii, în
contradictoriu cu Nistoroiu Nicoleta-Paraschiva. Invităm orice
persoană care cunoaşte date în
privinţa dispărutului, să le comunice Judecătoriei Tulcea, cu trimitere la dosarul nr. 9857/327/2017
al Judecătoriei Tulcea.
l Se citeaza paratul Dumitrescu
Cornelius Georgian, cu ultimul
domiciliu cunoscut in Marea
Britanie, Staffordshire, 84 Seaford
Street, Stoke On Trent, ST4 2ET
si in Comuna Lipanesti, sat
Sipotu, nr. 79, judetul Prahova, la
Judecatoria Ploiesti (cu sediul in
Ploiesti, str. Valeni, nr. 44, jud.
P r a h o v a ) i n d o s a r n r.
13358/281/2017 pentru termenul
din 30.05.2018, orele 8,30, in
proces cu reclamanta Dumitrescu
Daniela, domiciliata in Comuna
Lipanesti, sat Lipanesti, str. Lalelelor, nr. 279, judetul Prahova, in
cauza avand ca obiect divort,
stabilire domiciliu minor, stabilire
autoritate parinteasca si stabilire
pensie de intretinere.
l Se citează Cerschi Ana, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Teremia Mică, nr.183, județ Timiș,
în dosarul cu nr. 3238/295/2017
aflat pe rolul Judecătoriei Sânnicolau Mare, pentru termenul din
18 aprilie 2018, ora 09:00, sala
Civil, în proces cu Ioani Maria, în
calitate de petentă.
l Se citează Cerschi Magdalena,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Teremia Mică, nr.183, județ Timiș,
în dosarul cu nr. 3238/295/2017
aflat pe rolul Judecătoriei Sânnicolau Mare, pentru termenul din
18 aprilie 2018, ora 9:00, sala
Civil, în proces cu Ioani Maria, în
calitate de petentă.
l Serban Constantin, domiciliat
in Iasi, jud. Iasi, str. Stramosilor,
nr.65, bl. DA18, et.4, ap.16, este
chemat la Judecatoria Iasi,
camera Sala 6, complet C02m, in
ziua de 19 aprilie 2018, ora 8.30,
in calitate de parat, in proces cu
Vieru Ancuta pentru suplinire
a c c o r d p a r e n t a l , n r. d o s .
6626/245/2018.
l Judecătoria Piteşti, Dosar nr.
14670/280/2017: Parohia Dealul
Viilor, cu sediul în comuna Poiana
Lacului, judeţul Argeş, cod de
înregistrare fiscală
23531745/18.03.2008, în calitate de
reclamantă, cheamă în judecată
Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Poiana Lacului, cu sediul
în comuna Poiana Lacului, judeţul
Argeş, cod de înregistrare fiscală
4122418/ 17.06.1993, prin reprezentantul său legal, primarul
comunei Poiana Lacului, în calitate de pârâtă în Dosarul de mai
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sus, ce are ca obiect uzucapiune,
cu termen de judecată la data de
11.04.2018, ora 8.30.
l Râncă S. Dragoș-Gelu, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Hârlău, str.Ștefan cel Mare și
Sfânt nr.22, bl.24, et. 1, ap.2, jud.
Iași, este chemat la Judecătoria
Hârlău în calitate de intervenient
forțat, în dosarul 135/239/2016 în
data de 25.04.2018, ora 09.00, la
sediul Judecătoriei Hârlău, din
orașul Hârlău, str. Gh. Doja nr. 1,
jud. Iași, în proces cu Chiru
Camelia Emilia și Morariu Elena,
pentru anulare contract de vânzare-cumpărare.
l Stancu Răzvan, Popovici
Mihaela Gicuța, Stancu
Alexandru Ionuț, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Craiova, str.
Drumul Apelor, modul 6, camera
6, jud.Dolj, sunt chemați la Judecătoria Craiova, din str. A.I. Cuza,
nr. 30, complet Civil 28, în ziua de
14.05.2018, ora 09.00, în calitate
de pârâți, în proces cu Municipiul
Craiova prin Primar, în calitate de
reclamant pentru fond- pretenții,
ce face obiectul dosarului nr.
17720/215/2017.
l Mândruţiu Todora, Duca
Susana, căsătorită Urcan, Duca
Maria, căsătorită Ienei, Duca
Adolfina, Duca Ioan, Duca Gligor,
Duca Vasile, Duca Raveca şi
Duca Todora, căsătorită Luduşan
sunt citaţi în 17.04.2018, la judecătoria Turda în dosar civil
6122/328/2017 pentru succesiune.
l Numitul, Mager Adam, este
citat la Judecatoria Gura-Honț,
pe data de 18.04.2018, ora 9:00,
camera 1, în calitate de pârât, în
dosar civil nr.114/238/2018, cu
Peia Ionel și Peia Doina, în calitate de reclamanți.
l Numitul, Mihuța Petru, lui
Adam, căsătorit cu Sirca Crestina,
este citat la Judecatoria GuraHonț, pe data de 18.04.2018, ora
9:00, camera 1, în calitate de
p â r â t , î n d o s a r c i v i l n r.
113/238/2018, cu Peia Ionel și Peia
Doina, în calitate de reclamanți.
l Numita, Iuga Crestina, măritată cu Ghilea Avram, cu domiciliul necunoscut, este citată la
Judecatoria Gura-Honț, pe data
de 18.04.2018, ora 9:00, camera 1,
în calitate de pârâtă, în dosar civil
nr. 136/238/2018, cu Peia Ionel și
Peia Doina, în calitate de reclamanți.
l Numiții, Iuga Ioan, lui Toager și
Iuga Ianos, lui Toager, cu domiciliul necunoscut, sunt citati la Judecatoria Gura-Honț, pe data de
18.04.2018, ora 9:00, camera 1, în
calitate de pârâti, în dosar civil nr.
149/238/2018, cu Peia Ionel și Peia
Doina, în calitate de reclamanți.
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l Numiții, Iova Lapadat, lui Ioan,
Iova Ioan, lui Ioan, Iova Manasie,
Iova Floarea, fosta soție a lui
Moise Pasc, Iova Gheorghe lui
Solomon, cu domiciliul necunoscut, sunt citati la Judecatoria
Gura-Honț, pe data de 18.04.2018,
ora 9:00, camera 1, în calitate de
pârâti, în dosar civil
nr.130/238/2018, cu Peia Ionel și
Peia Doina, în calitate de reclamanți.
l Numiții, Iuga Petru, Iuga
Silvia, Iuga Salvina și Sima Carolina, cu domiciliul necunoscut,
sunt citati la Judecatoria GuraHonț, pe data de 18.04.2018, ora
9:00, camera 1, în calitate de
p â r â t i , î n d o s a r c i v i l n r.
115/238/2018, cu Peia Ionel și Peia
Doina, în calitate de reclamanți.
l Numiții, Sircuța Anișca,
născută Mihuța, Florea Carolina,
născută Mihuța, Crainic Opreana,
născută Mihuța, Mihuța Voichița,
Mateuti Marinca, născută Mihuța,
cu domiciliul necunoscut, sunt
citati la Judecatoria Gura-Honț,
pe data de 18.04.2018, ora 9:00,
camera 1, în calitate de pârâti, în
dosar civil nr. 129/238/2018, cu
Peia Ionel și Peia Doina, în calitate de reclamanți.

DIVERSE
l Anunț pentru angajarea
contabil autorizat. Societatea
profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregistrată
în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, având CUI
RO31215824, prin reprezentant
ec. Popescu Emil în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC
Ortoptimed SRL – în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul
în Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol
I nr. 73, jud. Mehedinţi, CIF:
8347596, J25/173/1996, numit
prin sentința pronunţată de către
Tribunalul Mehedinți, Secţia a II
– Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.
5772/101/2013 în temeiul dispozițiilor art. 23 din Legea 85/2006
angajeaza contabil autorizat
pentru efectuarea operațiunilor de
evidență contabilă ale debitoarei
Sc Ortoptimed SRL pentru perioada de faliment. Lichidatorul
judiciar precizează faptul că ofertele cu privire la efectuarea operatiunilor de evidenta contabila
trebuie să cuprindă: -onorariul
solicitat pentru efectuarea procedurilor de evidenta contabila(inclusiv cheltuieli cu deplasarea,
taxe, impozite și contribuții);
Ofertele pot fi transmise 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 25.04.2018

orele 14:00. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvență SPRL, ec.
Emil Popescu
l Anunț de participare pentru
angajarea unei firme de arhivare.
Societatea profesionale de insolvență Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II
s u b n r. 0 6 4 9 , a v â n d C U I
RO31215824, prin reprezentant
ec. Popescu Emil în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC
Ortoptimed SRL – în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul
în Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol
I nr. 73, jud. Mehedinţi, CIF:
8347596, J25/173/1996, numit
prin sentința pronunţată de către
Tribunalul Mehedinți, Secţia a II
– Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.
5772/101/2013 în temeiul dispozițiilor art. 23 din Legea 85/2006
angajeaza firma de arhivare in
vederea predarii si depozitarii
documentelor contabile si tehnice
ce au apartinut debitorului SC
Ortoptimed SRL;Documentele de
evidenta contabila se află depozitate în localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zabrautului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi. Lichidatorul judiciar
precizează faptul că ofertele cu
privire la efectuarea procedurilor
de arhivare trebuie să cuprindă:
-onorariul solicitat pentru efectuarea procedurilor de arhivare
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea,
taxe, impozite și contribuții);
-documentele de evidenta contabila vor fi sortate dupa inchiderea
definitiva a dosarului de insolventa. Ofertele pot fi transmise 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 25.04.2018
orele 16:00. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvență SPRL, ec.
Emil Popescu.
l Consiliul Local Cernat, județul
Covasna, anunță concurs de
proiecte în baza Legii nr.350/2005
pentru proiectele desfășurate în
anul 2018, pentru programele,
proiectele de sport, după cum
urmează: Solicitanții trebuie să fie
persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial -asociații ori fundații constituite
conform legii -sau culte religioase
recunoscute conform legii. Sprijinul minim acordat la toate
proiectele este de 1.000Lei, iar
aportul propriu necesar este de
minim 10% din valoarea sumei
acordate. Un solicitant poate să
depună cel mult 3 proiecte. La
elaborarea documentațiilor și la
derularea finanțării se vor avea în
vedere prevederile Legii
nr.350/2005, privind regimul
finanțărilor nerambursabile din

fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes
general. La proiectele pentru
programe și manifestări sportive
se vor avea în vedere prevederile
Legii 69/2000, a educației fizice și
sportului, cu modificările și
completările ulterioare, Ordinului
Agenției Naționale pentru Sport
n r. 1 3 0 / 2 0 0 6 , a H o t ă r â r i i
nr.1447/2007, privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivă. În conformitate cu
art.20, alin.2 din Legea
nr.350/2005, din motive de
urgență, respectarea termenului
prevăzut la alin.(1) ar cauza prejudicii autorității finanțatoare,
aceasta are dreptul de a accelera
aplicarea procedurii de selecție de
proiecte prin reducerea numărului
de zile, dar nu la mai puțin de 15
zile. Motivele reducerii termenului
prevăzut la alin.(1) se datorează
faptului că unele proiecte propuse
spre finanțare se derulează la începutul anului 2018. Data-limită de
depunere a propunerilor de
proiecte: până la data de
27.04.2018, ora 14.00. Proiectele
pot fi depuse personal la registratura Primăriei Comunei Cernat
sau expediate prin poștă cu sosire
până la data și ora depunerii.
Informații suplimentare pot fi
obținute la Primăria Comunei
Cernat, Compartimentul Relații
cu Publicul, 527070, Cernat,
nr.456, telefon/fax: 0267.367.501,
e-mail: comunacernat@yahoo.
com și csernatonkozseg@yahoo.
com. Documentația poate fi
descărcată de pe site-ul: www.
csernaton.ro. Bugetul finanțării
nerambursabile aprobat prin
Hotărârea Consiliul Local
nr.6/15.02.2018 este de 10.000Lei.
Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui
beneficiar se va face în baza unui
contract de finanțare nerambursabilă încheiat între Consiliul Local
Cernat și beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de
proiecte. Selecția ofertelor se
realizează de către comisia de
selecție constituită la nivelul
Consiliului Local Cernat,
respectiv Comisia pentru activităţi
economico-financiară, agricultură,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
conform legislației în vigoare.
Perioada de selecție și evaluarea
propunerilor de proiecte: 30.0402.05.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Adunare Generala
AVPS Unirea București In data
de 26 aprilie 2018 va avea loc
Adunarea Generala a Asociatiei
Vanatorilor si Pescarilor Sportivi
Unirea Bucuresti. Sedinta se va
incepe la ora 17 si 30 minute, la
adresa din Bucuresti, Bdul Timisoara, nr.181, sector 6, unde sunt
asteptati toti membrii. Ordinea de
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zi mai jos detaliata va putea fi
completata la propunerea
membrilor. 1.Aprobarea situatiilor
financiare. 2.Dezbaterea si aprobarea bugetului aferent anului
2018. 3.Alegerea organelor de
conducere si control ale Asociatiei.
4.Dezbaterea contestatiilor si deciziilor Consiliului si al Comisiilor.
l Societatea AMATTIS SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în mun.Galați,
Judeţul Galați, înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l G a l a ț i s u b n r.
J17/902/2005 şi cod unic de înregistrare 17532193 (denumită în
continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi
ale Actului Constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 14.05.2018, ora
13:00, în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Bussines
Center), etajul 2, camera 211,
Galați, Județul Galați. În situaţia
neîndeplinirii condiţiilor legale
pentru ţinerea AGOA la data
primei convocări, se convoacă o
nouă AGOA pentru data de
15.05.2018, ora 13.00, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 14.05.2018,
ora 14:00, în B-dul.George
Coșbuc, nr. 2 (incinta Ada
Bussines Center), etajul 2, camera
211, Galați, Județul Galați. În
situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGEA la
data primei convocări, se
convoacă o nouă AGEA pentru
data de 15.05.2018, ora 14:00,
având aceeaşi ordine de zi. Au
dreptul să participe și să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii înregistrati în evidenţele

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Societăţii- în registrul acţionarilor
la sfârşitul zilei de 04.05.2018,
considerată, în conformitate cu
prevederile art.123 alin.(2) din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea
A d u n ă r i l o r. O r d i n e d e z i
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor: 1. Prezentarea și
aprobarea situațiilor financiare
aferente anului 2017 pe baza
raportului administratorului și a
auditorului financiar. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017. 3.Aprobarea
închirierii, vânzării sau constituirii
de ipoteci asupra unor imobile din
patrimoniul societății în vederea
achitării obligațiilor la bugetul
statului sau a altor obligații și
datorii restante ale societății,
conform notelor de fundamentare
și deciziilor administratorului unic
și împuternicirea acestuia să
reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor autorități,
dacă este necesar, cu posibilitatea
de substituire. 4.Împuternicirea,
cu posibilitate de substituire a
doamnei Procopenco Ala să
redacteze şi să semneze hotărârea
AGOA adoptată şi orice alte documente în legătură cu acestea şi să
efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona /înregistra
hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al
României- Partea a IV-a. Ordine
de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării Actului
Constitutiv al societății în sensul
înlocuirii peste tot în cuprinsul
acestuia a sintagmei ,,acțiuni la
purtător” cu ,,acțiuni nominative
în forma dematerializată” având
în vedere hotărârile judecătorești
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
pronunțate în dosarele
1779/121/2015 și 2472/121/2015*.
2.Î mputernicirea, cu posibilitate
de substituire, a doamnei Procopenco Ala pentru a redacta si
semna hotărârea AGEA adoptată, precum şi forma modificată
şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru
a menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Procurile de reprezentare vor fi depuse în original
cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot în adunare.
Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal al
ședinței adunării. Accesul acționarilor este permis prin simpla
probă a identității acestora, făcută
cu actul de identitate sau prin
intermediul reprezentatului
desemnat cu procură depusă la
Societate în condițiile de mai sus.
Materialele de sedinta pot fi
consultate în B-dul.George
Coșbuc, nr.2 (incinta Ada
Bussines Center), etajul 2, camera
211, Galați, Județul Galați în
zilele de luni-vineri în intervalul
orar 10.00-12.00, începând cu
data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. De
asemenea informații suplimentare
se pot obține și prin email: office.
cccholding@yahoo.com.
l Consiliul de Administraţie al
CELPI S.A, cu sediul în Bucureşti, Drumul Bercenarului nr.1,
sector 4, număr de ordine în
Registrul Comerţului
J40/290/1991, CUI 382482 în
temeiul art.111, 117, 118 din
Legea 31/1990 republicată şi a
prevederilor art.43 din Actul
Constitutiv convoacă: Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
în data de 14.05.2018 ora 10:00 la
sediul social al societăţii din
Bucureşti, Drumul Bercenarului
nr.1, sector 4, pentru acţionarii
înregistraţi la sfârşitul zilei de
07.05.2018 (data de referinţă) în
registrul acţionarilor, cu următoarea ordine de zi: 1. Alegerea
noilor membri ai Consiliului de

Administraţie. Perioada mandatului va fi de de 2 ani începând cu
data de 17.05.2018 până la data
de 17.05.2020. Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii,
putând fi consultată şi completată
începând cu data publicării
convocatorului. 2. Propunerea
datei de 29.06.2018 ca data de
înregistrare pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Ordinare.
Documentele aferente Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor:
Începând cu data 07.05.2018
convocatorul, numărul total de
acţiuni şi drepturile de vot la data
convocării, textul integral al documentelor şi materialelor informative referitoare la problemele de
pe ordinea de zi, sunt la dispoziţia
acţionarilor şi se pot obţine pe
suport de hârtie la cererea acţionarilor interesaţi, la sediul social
al societăţii situat în Bucureşti,
Drumul Bercenarului nr.1, sector
4. La şedinţele Adunărilor Generale a Acţionarilor vor putea
participa direct acţionarii aflaţi în
proprietatea a cel puţin 2% din
acţiuni. Un exemplar original al
procurii speciale va trebui să
parvină societăţii cu 48 de ore
înainte de data adunării sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă
în original, pe suport de hârtie, la
sediul societăţii situat în Bucureşti, Drumul Bercenarului nr.1,
sector 4. În cazul în care pe data
14.05.2018 nu se întruneşte
cvorumul prevăzut de lege şi actul
constitutiv al societăţii, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
este convocată pentru data de
15.05.2018 ora 10:00 la acelaşi
sediu şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar, organizeaza
licitatie publica pentru echipamentul - cantar auto 60 tone la
pretul de 31.865 lei cu TVA
Inclus. Licitatia va avea loc la
data de 16.04.2018, ora 14, in

 1SJNǊSJB.VOJDJQJVMVJ"MFYBOESJB DVTFEJVMÔOTUS%VOǊSJJOS DPEöTDBM ÔO
DPOGPSNJUBUF DV QSFWFEFSJMF )PUǊSÉSJJ $POTJMJVMVJ -PDBM BM .VOJDJQJVMVJ "MFYBOESJB OS
 PSHBOJ[FB[ÍMJDJUBǹJFQVCMJDÍEFTDIJTǊÔOTDPQVMDPODFTJPOǊSJJVOVJUFSFO
ÔOTVQSBGBǹǊEF NQ BQBSǹJOÉOEEPNFOJVMVJQSJWBUEFJOUFSFTMPDBMBMNVOJDJQJ
VMVJ"MFYBOESJB TJUVBUÔOTUSBEB%SVNEF$FOUVSB OS $71FSJPBEBEFDPODFTJPO
BSFFTUFEFBOJ
 -JDJUBǹJBWBBWFBMPDMBEBUBEF PSFMF MBTFEJVM1SJNǊSJFJ.VOJDJQJVMVJ
"MFYBOESJB JBSPGFSUFMFTFQSJNFTDMBSFHJTUSBUVSB1SJNǊSJFJ.VOJDJQJVMVJ"MFYBOESJB QÉOÍ
ÔOQSF[JVBEBUFJEFMJDJUBǹJF PSFMF ÔOUSVOTJOHVSFYFNQMBSÔOMJNCBSPNÉOǊ
 %PDVNFOUBǹJB EF BUSJCVJSF QPBUF ö TUVEJBUǊ ǵJ BDIJ[JǹJPOBUǊ  DPOUSB DPTU  MB TFEJVM
1SJNǊSJFJ .VOJDJQJVMVJ "MFYBOESJB  4FSWJDJVM (FTUJPOBSF 1BUSJNPOJV 1VCMJD TJ 1SJWBU  UFM
 JOU GBY
 ·NQPUSJWB MJDJUBǹJFJ TF QPBUF GBDF DPOUFTUBǹJF JO DPOEJUJJMF QSFWB[VUF EF -FHFB
 BDPOUFODJPTVMVJBENJOJTUSBUJW DVNPEJöDBSJMFTJDPNQMFUBSJMFVMUFSJPBSF
 $MBSJöDǊSJMFQSJWJOEMJDJUBǹJBTFQPUPCǹJOFNBYJNQÉOǊMBEBUBEF

Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7, bl. A
Est, ap.51, jud. Prahova. In cazul
in care bunul nu se vinde, licitatia
va fi reluata in datele de
19.04.2018 ora 14, 25.04.2018 ora
14, 02.05.2018 ora 14, 07.05.2018
14,00. Inscrierea la licitatie se face
cu cel putin 1 (una) zi inainte de
data fixata pentru licitatie. Pentru
inscriere sunt necesare: cerere de
inscriere, copie CI sau Certificat
de inmatriculare, imputernicire
pentru reprezentant, dovada achitarii garantiei de participare de
10% din pretul de pornire si 100
lei reprezentand contravaloarea
regulamentului. Aceste sume se
vor achita la biroul lichidatorului
sau in contul deschis pe “Online
Consulting SRL” la Libra Bank
SA Agentia Ploiesti sub nr.
RO69BREL0002000548960100
cod fiscal 15607923. Informatii
suplimentare la tel: 0744920534,
email: tempoinsolv@gmail.com si
www.tempoinsolv.ro.
l Anunț privind vânzarea prin
licitație a unui buldoexcavator. 1.
Obiectul licitației: Utilaj: Buldoexcavator JCB Tip 3CX, Nr. caroserie: 3CX 4/404357, Anul
fabricatiei: 1991. 2. Denumirea și
adresa instituției publice, precum
și locul unde pot fi văzute obiectul
licitației: Comuna Remetea,
adresa sediu P-ța Cseres Tibor Nr.
10, 537250 Remetea, județul
Harghita, telefon/fax: 0266352101, 0266-352102. 3. Adresa,
data și ora ținerii licitației: Sediul
Comunei Remetea, la data de
27.04.2018, ora 10.00. Datele de
desfășurare a următoarelor licitații, în caz de neadjudecare:
04.05.2018 și 10.05.2018. 4. Prețul
de pornire a licitației: 46.000 lei. 5.
Prețul pachetului de documente
reprezentând taxa de participare:
30 lei. 6. Documentele de participare la licitația de vânzare a
bunurilor se primesc cu cel mult 5
zile înaintea datei stabilite pentru
ținerea licitației de vânzare a
bunurilor, adică până la data de
26.04.2018.
Numărul de telefon unde se pot
obține informații suplimentare:
0266-352101.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 6906/111/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea Pico Plus S.R.L.,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
J5/2612/2005, CUI: 18258070
scoate la vânzare prin licitație
publică Teren Intravilan (suprafață totală 10.500 mp), compus
din 2 loturi alăturate în suprafață
de suprafața 7.875 mp înscris in
CF 167145 Oradea, nr. cad.
167145 respectiv în suprafața
2.625 mp înscris in CF 50833
Borș, nr. cad. 50833, preț de
pornire de 72.500,00 EUR plus
TVA. Se vor organiza un număr
de 10 licitații bilunare, după
următorul program. Licitația
publică va avea loc la data de
13.04.2018 la ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereușită licitația se va relua în
data de 27.04.2018, 11.05.2018,
25.05.2018, 15.06.2018,
29.06.2018, 13.07.2018,
27.07.2018, 17.08.2018,
31.08.2018, la aceeași oră şi
adresă. Participanți vor trebui să
achiziționeze un caiet de sarcini în
valoare de 500 lei ce va cuprinde
și regulamentul de vânzare.
Cererea de participare la licitație
se depune la sediul lichidatorului
judiciar fie personal fie prin fax /
e-mail cu cel puțin 1 zi înainte de
data licitației publice. Informații
suplimentare se pot obține de la
lichidator: Tel: 0359/463661; Fax:
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
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 10:00, licitaţie publică
deschisă cu strigare în vederea
încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a bunurilor care nu
mai sunt necesare, a materialelor
sau pieselor rezultate în urma
demolării sau dezmembrării.
Documentaţia și relații suplimentare 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 Spitalului
Clinic Județean de Urgență
Craiova, str. Tabaci, nr. 1, până în
data de 16.04.2018, ora 10:00.
Prețul de pornire al bunurilor ce
fac obiectul licitației este: fier=
0,50Lei/kg, oțel inoxidabil=
2,84Lei/kg, cupru= 13,75lei/kg,
bronz= 8,75Lei/kg, aluminiu =

 1SJNǊSJB NVOJDJQJVMVJ "MFYBOESJB  DV TFEJVM ÔO TUS %VOǊSJJ OS  DPE öTDBM
 ÔODPOGPSNJUBUFDVQSFWFEFSJMF)PUǊSÉSJJ$POTJMJVMVJ-PDBMBM.VOJDJQJVMVJ
"MFYBOESJBOS PSHBOJ[FB[ǊMJDJUBǹJFQVCMJDǊQFOUSVWÉO[BSFBVOVJ
UFSFOÔOTVQSBGBǹǊEF NQ BQBSǹJOÉOEEPNFOJVMVJQSJWBUEFJOUFSFTMPDBMBM
NVOJDJQJVMVJ"MFYBOESJB TJUVBUQFTUSBEB6OJSJJ OS"JO$7
 -JDJUBǹJBWBBWFBMPDÔOEBUBEFPSFMFMBTFEJVM1SJNǊSJFJ.VOJ
DJQJVMVJ"MFYBOESJB TUS%VOǊSJJ OS
 %PDVNFOUBǹJBEFMJDJUBǹJFQPBUFöTUVEJBUǊǵJBDIJ[JǹJPOBUǊ DPOUSBDPTU MBTFEJVM
1SJNǊSJFJNVOJDJQJVMVJ"MFYBOESJB 4FSWJDJVM(FTUJPOBSF1BUSJNPOJV1VCMJDTJ1SJWBU
 ·NQPUSJWBMJDJUBǹJFJTFQPBUFGBDFDPOUFTUBǹJFJODPOEJǹJJMF-FHJJ BDPO
UFODJPTVMVJBENJOJTUSBUJW DVNPEJöDǊSJMFTJDPNQMFUǊSJMFVMUFSJPBSF
 *OGPSNBǹJJTVQMJNFOUBSFTFQPUPCǹJOFMB4FSWJDJVM(FTUJPOBSF1BUSJNPOJV1VCMJD
ǵJ1SJWBUEJODBESVM1SJNǊSJFJNVOJDJQJVMVJ"MFYBOESJB UFMFGPO JOU

@Oferte serviciu
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3,46Lei/kg, alamă= 8,75Lei/kg,
plumb= 3,67lei/kg. Cota de cheltuieli de participare este de 100
Lei.
l SC Local Urban SRL, cu
sediul în Turnu Măgurele, str.
R e p u b l i c i i , n r. 2 , j u d e ţ u l
Teleorman, cod poştal 145200,
CUI 30055849; J34/168/2012,
telefon/fax 0247411895, e-mail:
localurban@yahoo.com, anunţă
organizarea licitaţiei publice
deschisă, cu strigare, pentru
închirierea unor boxe situate în
Piața Municipală Turnu Măgurele, în vederea desfășurării de
activități economice. Caietele de
sarcini se pot cumpăra în urma
solicitării scrise, de la sediul
societății, etaj 3, camera 5.
Contravaloarea caietului de
sarcini este de 20 Lei. Termenul
limită de depunere a cererii şi
documentatiei pentru înscrierea
la licitaţie este 27.04.2018, ora
16:00. Şedinta publică de licitaţie
va avea loc în data de 02.05.2018,
ora 11:00 la sediul societăţii. În
cazul în care la primul termen de
licitaţie nu se vor întruni condiţiile de desfăşurare a licitaţiei sau
de adjudecare, licitaţia se va
relua în data de 16.05.2018, ora
11,00 în aceleaşi condiţii stabilite
prin caietul de sarcini, iar
termenul limită de depunere a
ofertelor va fi 14.05.2018, ora
16:00. Informații suplimentare se
pot obține la tel/fax 0247411895,
persoana de contact jr. Ionut
Cristea.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional
transport marfă emis de ARR
Dolj pe numele Manea Marian. Se
declară nul.
l Subscrisa Asociația Club
Sportiv Juvenes, fostă Asociația
Club Sportiv Pro Gool, cu sediul
în Tg. Mureș, str. Poștei, nr. 1, jud.
Mureș, având cod unic de identificare fiscală: 30940785, prin reprezentant legal Mașca Dan Sorin,
declarăm pierdute: originalul
Certificatului de Identitate Sportivă, înregistrat în Registrul
Sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului sub numărul de
identificare MS/A2/00024/2013,
înscris la poziția nr. 24 din data de
06.08.2013 și originalul autorizaț i e i d e f u n c ț i o n a r e n r.
25/08.08.2013 și a avizului de
constituire nr. 25/08.08.2013,
documente emise de Ministerul
Tineretului și Sportului.
l Pierdut legitimatie Urmas de
erou -martir, seria UEM-B, NR.
00176 pe numele Bors Felicia.
l Pierdut legitimatie de Urmas
de erou -martir seria UEM-B ,
NR. 00175 pe numele Bors
Septimiu Vlad. O declar nula.

