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CERERI SERVICIU
l Caut să lucrez şofer personal 
(gen valet), în Bucureşti sau 
Piteşti. Tel. 0764680294.

OFERTE SERVICIU  
l SC Mobila Dalin SRL cu sediul 
în Munc. Reghin, Str. Apalinei nr. 
122, jud. Mureş angajează: 
Mecanic întreţinere şi reparaţii 
maşini de cusut industrial- COR 
723307. Informaţii la tel 0265-
306250 sau la sediul firmei.

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 Penița Veselă SRL angajează 
Operator introducere, validare şi 
prelucrare date (COR 413201). 
Cerințe de ocupare a postului: 
studii: 11 clase/ limba străină: 
engleză/ permis de conducere: 
catergoria B. Programări interviu 
ş i  test  engleza la  te lefon 
0744.701.879.

l Rectificare: Referitor la 
anuntul publicat de către 
Primăria or. Mărăşeşti, jud. 
Vrancea, în ziarul Jurnalul, în 
data de 2 aprilie 2018, privind 
Concursul din 26-04-2018, ora 9, 
a intervenit următoarea rectifi-
care: În loc de: ”1. muncitor cali-
ficat, tr.IV, în SPAAGISV- …
Vechime în muncă,  minim de 3 
ani si 6 luni.” Se va citi: ”1. 
muncitor calificat, tr.IV, în SPAA-
GISV- …Vechime în muncă, de 
minim 6 luni.”

l Primaria comunei Nucet, 
judetul Dimbovita organizeaza 
concurs la sediul sau in data de, 
14.05.2018  orele 10:00 proba 
scrisa si pe 16.05.2018, orele 10:00 
– interviul. recrutarea si ocuparea 
functiilor publice vacante de: - 
Inspector clasa I, gradul profesi-
onal debutant  in cadrul biroului 
financiar contabil, impozite si 
taxe. Conditii de desfasurare a 
concursului: Conditii generale: 
Candidatii trebuie sa indepli-
neasca conditiile prevazute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul Functionarilor 
Publici  republicat in anul 2007. 
Conditii specifice:- stabilite prin 
fisa postului. - sa fie absolvent de 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă in domeniul 
stiinte economice sau adminis-
tratie publica. Bibliografia, tema-
tica de concurs si documentele 

necesare inscrierii la concurs se 
vor afisa la sediul institutiei  si se 
vor publica pe site-ul Primariei. 
Dosarele de inscriere la concurs 
se depun in termen de 20 de zile 
de la data publicarii in Monitorul 
Oficial, partea III la sediul Prima-
riei Nucet si trebuie sa contina in 
mod obligatoriu documentele 
prevazute la art 49 din H.G 
.611/2008 modificata prin Hota-
rarea nr. 761/2017. Relatii supli-
mentare la nr. tel 0245/267004 
persoana de contact Catrina 
Daniela. 

l Primăria  munic ipiului 
Râmnicu Sărat organizeaza 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă: - consilier clasa 
I, grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului  Achi-
ziţii Publice – Biroul Proiecte cu 
Finanţare Externă si Achizţtii 
Publice –  Aparatul de speciali-
tate al Primarului municipiului 
Râmnicu Sărat. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei muni-
cipiului Râmnicu Sărat în data de 
15. 05.2018, ora 10,00 – proba 
scrisă, iar interviul va avea loc în 
termen de maxim 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Data şi ora susţinerii inter-
viului se vor afişa odată cu rezul-
tatele la proba scrisă; Condiţiile 
de participare, la concursul 
menţionat mai sus, sunt cele 
prevăzute în  art.54 si 57 alin.
(1),(2),(3),(4),(5) din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici republicată, 
actualizată precum si cele speci-
fice prevăzute în fişa postului şi 
anume: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lenta în ştiinţe administrative/
drept/ştiinte economice sau stiinte 
ingineresti. - minimum 1 an 
vechime în specialitatea studiilor; 
Aceste condiţii de participare la 
concurs se vor afişa la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum şi pe site-ul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat 
www.primariermsarat.ro. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun în perioada 13 aprilie 2018 
– 02 mai 2018. Coordonate de 
contact: - sediul instituţiei: str.
Nicolae Bacescu, nr.1, mun.
Râmnicu Sărat, numărul de 
telefon este 0238561946, numărul 
de fax este 0238561947, adresa de 
e-mail primarie_rmsarat@prima-
riermsarat.ro. persoana de 
contact: Georgiana Horohai, şef 
birou resurse umane.

l Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj, cu 
sediul în Municipiul Târgu-Jiu, 

str. Eroilor, nr. 15-17, Județul 
Gorj, organizează, în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concursul pentru ocuparea 
postului contractual de execuţie 
vacant de referent, treapta profe-
sională IA la Compartimentul 
cercetare, conservare, valorificare 
şi promovarea culturii tradițio-
nale, pe perioadă nedeterminată. 
A. Condiţiile de participare la 
concurs; - studii medii liceale în 
domeniul coregrafie; - vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei contractuale - 
minimum 3 ani, 6 luni; B. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a 
concursului. Concursul se va 
desfăşura la sediul Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, astfel: - 09 mai 2018, ora 
10,30 proba scrisă; - 11 mai 2018, 
ora 10:30 interviul. C. Candidaţii 
vor depune dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data de afişării anunţului, la 
sediul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj. D. 
Date de contact. Centrul Jude-
ţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, telefon 0253/213.710. 

l Consiliul Judeţean Gorj orga-
nizează concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice 
de execuție vacante de consilier, 
clasa I, gradul profesional prin-
cipal la Serviciul investiții publice, 
Direcția tehnică, investiții, 
infrastructură drumuri publice şi 
transport public județean din 
Aparatul de specialitate al Consi-
liului Județean Gorj. A. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concur-
sului. Concursul se va desfăşura 
la sediul Consiliul Județean Gorj, 
astfel: - proba scrisă: 14 mai 2018, 
ora 10:30, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj; - interviul: în 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise. B. Condiții de participare 
la concurs; - candidații să fie 
absolvenți de studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul fundamental 
ştiințe inginereşti, domeniul de 
licență - inginerie civilă. - vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției - minimum 5 
ani; C. Candidaţii vor depune 
dosarul de concurs în termen de 
20 zile de la data publicării  anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III, respectiv 
î n  p e r i o a d a  1 3 . 0 4 . 2 0 1 8 -
02.05.2018, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj. D. Datele de 
contact ale secretarului comisiei 

de concurs: Florea Giorgiana, 
consilier superior la Comparti-
mentul resurse umane, manage-
mentul funcției publice din 
aparatul de specialitate al Consi-
liul Judeţean Gorj, adresa de 
corespondență: Municipiul 
Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, et. 
2 ,  c a m e r a  2 4 1 ,  t e l e f o n : 
0372531241, adresă de e-mail: 
giorgiana.florea@cjgorj.ro.

l Primăria Comunei Mihăeşti, 
cu sediul în localitatea Mihăeşti, 
strada Principală, numărul 26A, 
judeţul Argeş, organizează 
concurs, conform Legii nr. 
188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: inspector, 
gradul asistent, clasa I, Comparti-
mentul Registrul Agricol- 1 post. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Mihăeşti astfel: 
-Proba scr i să  în  data  de 
15.05.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 17.05.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Absolvent de studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv de studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă sau echivalent; 
-Vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an; -Cunoştinţe 
de operare pe calculator dovedite 
cu acte în acest sens. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Mihăeşti. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul instituției: Primăria 
Comunei Mihăeşti. Persoană de 
contact: Baroana Zefina, având 
funcţia publică de secretar, 
telefon/fax:  0248.560.002/ 
0248.560.005, e-mail: primarie@
mihaesti.cjarges.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi, cu sediul în Galaţi, strada 
Brăilei, nr. 138B, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii publice de 
execuţie vacante, conform preve-
derilor Hotărârii Guvernului 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici: 2 posturi -consilier 
juridic, clasa I, grad debutant, în 
cadrul Serviciului juridic şi 
contencios al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. Concursul se va 
desfăşura la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, cu sediul în 
Galaţi, strada Brăilei, nr.138B, 
astfel: -proba scrisă, care va avea 

loc în data de 14.05.2018, ora 
9.00; -proba interviu în data de 
15.05.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii -juridice 
-universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. Relaţii supli-
mentare la sediul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, din str. 
Brăilei, nr. 138B. Persoană de 
contact: Stoica Aurora, consilier 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l . 
0236.311.086, 311.087, fax: 
0236.479.476, e-mail: secretariat@
dgaspcgalati.ro

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
cu sediul în Piaţa Revoluţiei, 
nr.1, Slobozia, scoate la concurs 
în data de 15.05.2018, ora 11.00, 
un post funcţie publică de consi-
lier juridic asistent. Programul 
concursului: -15.05.2018 -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; -13.04.2018 
-publicitate concurs. Direcția 
Coordonare Organizare, Servi-
ciul Juridic, Coordonare Organi-
zare, Compartiment Juridic: 
1.un post funcție publică de 
execuție de consilier juridic, 
clasa I, gradul profesional asis-
tent. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute  de  art .54  din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulte-
rioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţe juridice; 
-vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an. Dosarele 
de înscriere se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului, începând cu data de 
13.04.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 02.05.2018, 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 Vasi-
lica, consilier Compartiment 
Resurse Umane. 
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l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 17.05.2018, ora 11.00, un post 
funcţie publică de consilier juridic 
debutant. Programul concursului: 
-17.05.2018 -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; -13.04.2018 -publici-
tate concurs. Direcția Coordonare 
Organizare, Serviciul Juridic, 
Coordonare Organizare, Compar-
timent Juridic: 1.un post funcție 
publică de execuție de consilier 
juridic, clasa I, gradul profesional 
debutant. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute  de  art .54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţe juridice; 
-fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului, înce-
pând cu data de 13.04.2018, ora 
8 .00 ,  ş i  până în  data  de 
02.05.2018, ora 16.30. Concursul 
se va desfăşura la sediul Consi-
liului Judeţean Ialomiţa. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0243.230.200, int.234, persoană 
de contact: Hobjilă Crety, consi-
lier Compartiment Resurse 
Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 14.05.2018, ora 11.00, un post 
funcţie publică de consilier supe-
rior. Programul concursului: 
-14.05.2018 -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. În cadrul concur-
sului se desfăşoară proba supli-
mentară de testare a cunoştinţelor 
IT -nivel avansat; -10.05.2018 
-ora 10.00 -susţinere probă supli-
mentară; -13.04.2018 -publicitate 
concurs. Direcția Buget Finanţe, 
Compartiment Informatică: 1.un 
post funcție publică de execuție 
de consilier, clasa I, gradul profe-
sional superior. Condiţii de parti-
cipare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 9 ani; 
-cunoştinţe IT -nivel avansat. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, începând cu data 
de 13.04.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 02.05.2018, 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 Comuna Sadova, cu sediul în 
localitatea Sadova, strada 
Craiovei, nr.154, judeţul Dolj, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea posturilor 
vacante de funcţionar public din 
aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Sadova, după cum 
urmează: -consilier, grad profesi-
onal superior -Compartiment 
Financiar-Contabil, 1 post; -consi-
lier, grad profesional asistent 
-Compartiment Financiar-Con-
tabil, 2 posturi; -consilier, grad 
profesional debutant -Comparti-
ment Financiar-Contabil, 1 post; 
-consilier, grad profesional debu-
tant -Compartiment Mediu, 1 
post. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Sadova, astfel: 
-proba scrisă va avea loc în data 
de 22.05.2018, ora 10.00; -proba 
interviu va avea loc în data de 
24.05.2018, ora 10.00. Condiţiile 
de participare la concurs pentru 
funcţia publică de consilier în 
cadrul Compartimentului Finan-
ciar-Contabil: -condiţii generale 
prevăzute de art.54 -Legea 
188/1999, Statutul funcţionarilor 
publici (r), cu modificările şi 
completările ulterioare; -condiţii 
specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: finanţe, conta-
bilitate, economie, economie şi 
afaceri internaţionale; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani, respectiv 1 an. 
Condiţiile de participare la 
concurs pentru funcţia publică de 
consilier debutant în cadrul 
Compartimentului Mediu: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 
-Legea 188/1999, Statutul funcţio-
narilor publici (r). Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-pentru funcţia de consilier debu-

tant: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ingineria 
mediului.  Documentele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art. 49, alin.
(1) din HG 611/2008, modificată 
şi completată de HG nr.761/2017. 
Detalii privind organizarea 
concursului sunt afişate la sediul 
şi pe site-ul instituţiei. Bibliografia 
pentru concurs, formularul 
pentru înscriere şi relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sadova -Comparti-
mentul Juridic-Resurse Umane şi 
la telefon: 0251.376.622.

CITAȚII  
l Grigorescu Mihai cu ultimul 
domiciliu in municipiul Brasov, 
str. Lamaitei nr. 66, bl. 93, sc. C, 
ap. 5, Judetul Brasov, este citat 
pentru data de 20 Aprilie 2018, 
ora 8.30 la Judecatoria Ploiesti, in 
proces de succesiune,  dosar nr. 
7547/281/2007, la cererea recla-
mantei Grigorescu Gh. Florica.

l SC Dynamich Broker De 
Asigurare SRL, cu sediul in Iasi, 
strada Silvestru Strapungere nr. 
11, bloc D2, scara B, parter, apar-
tament 4, camera 1, jud. Iasi, 
a v a n d  C U I  3 1 5 5 1 1 1 5 , 
J22/771/2013 este chemat la Jude-
catoria Iasi cu sediul in Iasi, 
strada Anastasie Panu nr. 25, jud. 
Iasi, in ziua de 10.05.2018, ora 
08.30, sala 3, complet C10, in 
calitate de parat, in proces cu SC 
Uniqa Asigurari SA, in dosarul 
4357/245/2017, avand ca obiect 
actiune in pretentii.

l Numitul Benza Gheorghe, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Sfântu Gheorghe, 
Aleea Hărniciei, nr. 10, bl. 30, 
et.10, ap.66, jud.Covasna, este 
citat la Judecătoria Paşcani, în 
data de 26.04.2018, ora 9.00, 
complet C2 MF în calitate de 
pârât, în dosar nr.3100/866/2016 
având ca obiect partaj judiciar, 
având ca părți pe Anghelus I. 
Constantin reclamant şi pârâții 
Anghelus I.Vasile, Anghelus 
Garofina, Anghelus Valerica, 
Anghelus Mihaita şi Benza 
Florin.

l Se citează pârâtul Totoiu 
Adrian Vasile, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în loc. Certeju de 
Sus, str. Principală, bl. 2, ap.17, 
jud.Hunedoara, la Tribunalul 
Hunedoara, în data de 04.05.2018, 
ora  09 :00,  în  dosarul  nr. 
3927/221/2016, în proces având ca 
obiect contestație la executare, 
apel.

l Numitul Răbîncă Marian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Giurgiu, str. Fundă-
tura Dudului nr. 8A, judeţul 
Giurgiu, este citat la Judecătoria 
Alexandria în data de 24.05.2018, 
ora 9.00, complet C10, în calitate 
d e  p â r â t  î n  d o s a r u l  n r. 
6970/740/2017, în proces de divorţ 
cu reclamanta Răbîncă Mariana.

l Se citează la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, în data de 24 
aprilie 2018, ora 8.30, în dosarul 
nr. 1388/292/2016*, în calitate de 
pârâţi: Neagoe Costel, Neagoe 
Alexandru, Neagoe Cătălin, 
având ca reclamant pe Cîţă 
Ioana, obiect dosar uzucapiune, 
anulare parţială titlu.

l Bilan Petru, cu ultimul domi-
ciliu in Iasi, str.Carpati nr.6, 
bl.908A, sc.B, et.3, ap.10 este 
chemat la Judecatoria Iasi, sala1, 
c o m p l e t  C 3 6 M ,  d o s a r 
19313/245/2016, in data de 
14.05.2018, ora 08:30, in calitate 
de parat, in proces cu reclamantii 
Bilan Veronica si Bilan Tudor, 
pentru pensie de intretinere.

l Paratul Dura Fanel, cu ultim 
domiciliu in mun. Oltenita, B-dul 
1 Dec. nr.3, Bloc B8, sc.B, et.4, 
ap.16, este citat la Judecatoria 
Oltenita pe 02.05.2018, ora 8.30, 
pentru dezbatere succesiune in 
Dosar 3763/269/2017

l Numita Bânză Cristina -Nico-
leta,  cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Colina jud. Tulcea 
este citată pt. 17.05.2018, ca pârât 
în dosarul nr. 3500/327/2017 al 
Judecătoriei Tulcea. Stabilire 
domiciliu minor. 

DIVERSE  
l Anunț prealabil privind 
afişarea publică a ocumentelor-
tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ-teritorială Nănesti, 
din judetul Vrancea anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadas-
tral nr. 19 şi 23, începând cu data 
de 19.04.2018, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul primăriei 
Nănesti, conform art. 14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Primar 
-Balinca Nuți.

l Aceasta informare este efec-
tuata de Andras Tiberiu Romeo 
Intreprindere Individuala, cu 
domiciliul in judetul Timis, 
comuna Comlosu Mare, loc. 

Comlosu Mare, nr.1298, ce inten-
tioneaza sa solicite de la ABAB 
BANAT aviz de gospodarire a 
apelor pentru desfasurarea activi-
tatilor de alimentare cu apa in 
cadrul investitiei: “reabilitare 
foraj existent privind alimentarea 
cu apa a exploatatiei agricole”, 
Com. Comlosu Mare, jud Timis. 
Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si reco-
m a n d a r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului sau la adresa sediul 
social mentionat mai sus.

l Va anuntam ca in dosarul nr. 
4609/55/2018 al Judecatoriei 
Arad s-a deschis procedura de 
declarare a mortii numitului Trut 
Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in, Galsa, nr. 186, com. 
Siria  jud. Arad, cu invitatia ca 
orice persoana care poate oferi 
date pe care le cunoaste in lega-
tura cu cel disparut sa le comu-
nice Judecatoriei Arad in termen 
de 2 luni de la data publicarii 
prezentului anunt.

SELECȚIE PROIECTE  
l Anunţ de Participare(1): 
Programul National– Fondul 
pentru Azil, Migrație şi Integrare, 
Ref:  FAMI/18.02.
Inspectoratul General pentru 
Imigrări desfăşoară o procedură 
de evaluare şi selecţie a proiec-
telor de grant, vizând implemen-
tarea următoarelor acţiuni din 
cadrul Programului Național– 
Fondul pentru Azil, Migrație şi 
Integrare: 1. Acordarea de asis-
tență socială/ materială solicitan-
ților de azil; 2. Acordarea de 
asistență medicală şi psihologică 
solicitanților de azil; 3. Asigurarea 
accesului la locuințe a beneficia-
rilor de protecție internațională 
pe parcursul programului de 
integrare. Data limită pentru 
depunerea propunerilor este: 
14.05.2018 ora 09:00. Perioada de 
selectie si evaluare a proiectelor 
este 14.05.2018 ora 10:00– 
13.06.2018. Instrucţiunile pentru 
solicitanţi în forma completă se 
găsesc pentru consultare la 
Inspectoratul General pentru 
Imigrări, str. Lt.col. Constantin 
Marinescu nr.15A, Sector 5, Bucu-
reşti şi pe pagina de Internet  
www.igi.mai.gov.ro. Pentru infor-
maţii detaliate şi clarificări puteți 
s ă  n e  c o n t a c t a ţ i  l a  t e l . 
+4021.410.75.13 sau e-mail: sip.
igi@mai.gov.ro. Procedura de 
evaluare şi selecție a proiectelor 
de grant se desfăşoară pe baza 
prevederilor Ordinului MAI nr.75 
din 9 iulie 2015 privind evaluarea 
şi selecţia proiectelor de grant în 
cadrul Programului naţional al 
României de sprijin din Fondul 
pentru azil, migraţie şi integrare 
pentru perioada 2014-2020. (1)
Anunţ publicat în Monitorul 
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Oficial al României nr. 65 din 
10.04.2018, Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociaţia Fondul de Economii 
şi Împrumuturi Sociale anunţă 
Adunarea Generală a Asociaţiei 
pentru data de 27.04.2018, prima 
convocare, respectiv pentru data 
de 28.04.2018, a doua convocare, 
în cazul în care va fi necesar. 
Şedinţa Adunării Generale va 
începe la ora 10.00 la sediul asoci-
aţiei şi va avea următoarea ordine 
de zi: 1.Raportul de activitate al 
Consiliului Director; 2.Raportul 
Comisiei de cenzori; 3.Aprobarea 
proiectului de Buget pe anul 2018 
şi Aprobarea Bilanţului pentru 
anul 2017; 4.Modificări la statutul 
Asociaţiei; 5.Diverse. Asociaţia 
Fondul de Economii şi Împrumu-
turi Sociale, prin preşedinte, Ursu 
Andrei Tudor.

l Convocator  AGOA nr. 
211/12.04.2018 SC Mecanoener-
getica SA. Consultant Insolvenţă 
SPRL cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin , str. Zăbrăuţului nr. 7A 
Judeţul Mehedinţi  prin reprezen-
tant asociat coordonator ec. 
Popescu Emil în calitate de admi-
nistrator judiciar la SC Mecanoe-
nergetica SA Drobeta Turnu 
Severin , Str. Timişoarei nr. 22 
jud. Mehedinţi înregistrată la 
ORC sub nr. J-25-348-1991 având 
CUI RO1605469, având  în 
vedere prevederile art. 55 şi art. 
58 lit. g ale Legii 85-2014, ale 
Actului Constitutiv şi a altor 
prevederi legale. Convoacă În 
data de 23.05.2018 orele 14.30 
adunarea Generală Ordinară a 
acţionarilor la sediul administra-
torului judiciar din localitatea 
Drobeta Turnu Severin, str. 
Zăbrăuţului nr. 7A Judeţul Mehe-
dinţi pentru toţii acţionarii înre-
gistraţi la sfârşitul zilei de 
22.05.2018 considerată ca dată de 
referinţă ORDINEA DE ZI 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ A ACŢIO-

NARILOR ESTE: 1. Discutarea, 
aprobarea sau modificarea situa-
ţiilor financiare anuale pe baza 
Raportului de gestiune al admi-
nistratorilor. 2. Descărcarea de 
gestiune a Administratorilor 
speciali pentru exerciţiul finan-
ciar 2017. 3. Aprobarea Progra-
mului de Activitate a proiectului 
de BVC şi a programului de 
măsuri tehnico organizatorice 
pentru anul 2018. 4. Aprobarea 
datei de 01.iunie 2018 ca data de 
înregistrare a acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng  efectele hotă-
rârilor adunării generale a acţio-
narilor. 5. Mandatarea unei 
persoane  pentru îndeplinirea 
formalităţilor privind respectarea 
legislaţiei referitoare la Adunările 
Generale ale Acţionarilor. Procu-
rile speciale se depun  la S.C. 
Mecanoenergetica SA  începând 
cu data de 15.05.2018 până la 
data de 22.05.2018. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând 
individual sau împreună cel puţin 
5%din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a adunării gene-
rale,  cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea gene-
rală  şi b)de a prezenta proiectele 
de hotărâre pentru punctele 
înscrise sau propuse, spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale în termen de 
cel mult 15 zile de la data publi-
cării convocării. Începând cu 
data de 15 mai 2018 documentele 
şi materiale informative la 
problemele incluse în ordinea de 
zi se pot consulta în zilele lucră-
toare între orele 12-15 la sediul 
societăţii iar acţionarii au dreptul 
să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi iar 
societatea comercială are obli-
gaţia de a răspunde la întrebările 
adresate. În situaţia în care în 
data de 23 mai 2018 nu se întru-
nesc condiţiile pentru   ţinerea 
AGOA, aceasta se reconvoacă 
pentru data de 24 mai 2018 ora 

14,30 la sediul  administratorului 
judiciar.  Administrator Judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL Ec. 
Popescu Emil.

l Convocare: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. ”COMNORD” 
S.A., persoană juridică română, 
având Cod de Înregistrare Fiscala 
1590368, atribut fiscal RO şi 
număr de Ordine la Registrul 
Comerţului J40/493/1991, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Griviţei 
nr.136, sector 1, în temeiul preve-
derilor Actului constitutiv al 
societăţii şi prevederilor Legii 
nr.31/1990 republicată. Convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor societăţii 
pentru data de 15.05.2018, ora 
12.00. Şedinţa Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor vor 
avea loc la sediul societăţii din 
Bucureşti, Calea Griviţei nr.136, 
sector 1. La Adunarea Generală 
Extraordinară sunt invitaţi să 
participe toţi acţionarii aflaţi în 
evidenţa Registrului Acţionarilor 
şi Registrului de Acţiuni la data 
de 07.05.2018. Pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare 
sunt înscrise următoarele puncte: 
1. Vânzarea terenului intravilan 
având categoriile de folosință 
”curți-construcții”, în suprafaţa 
de 21.235 mp, având număr 
cadastral 83675, înscris în CF 
83675 Crevedia, județ Dâmbo-
vița, împreună cu Construcţia C1 
în suprafaţa construită la sol de 
1038 mp şi suprafaţa construită 
1163 mp (hala producţie P+2 
(parţial), situate în comuna 
Crevedia, sat Manastirea, sos. 
Bucureşti- Târgovişte, nr. 232A, 
județul Dâmbovița, pentru un 
pret de minimum 100 Euro/mp. 
2. Având în vedere punctul 1 de 
mai sus, acordarea unui drept de 
servitute convenţională, aparentă, 
pozitivă, continuă şi oneroasă în 
favoarea fondului dominant 
reprezentat de teren având 
număr cadastral 83675, asupra 
fondului aservit reprezentat de 
teren în suprafaţă de 3.756 mp, 
număr cadastral 83676, înscris în 
CF 83676 Crevedia, județ 
Dâmbovița, situat în comuna 
Crevedia, sat Manastirea, şos. 
Bucureşti- Târgovişte, nr. 232A, 
județul Dâmbovița. 3. Acordarea 

optiunii de cumpărare, pentru 
cumpărătorul terenului de la 
punctul 1 de pe ordinea de zi, 
asupra terenului în suprafaţă de 
3.756 mp, număr cadastral 83676, 
înscris în CF 83676 Crevedia, 
județ Dâmbovița, situat în 
comuna Crevedia, sat Manas-
tirea, şos. Bucureşti- Târgovişte, 
nr 232A, județul Dâmbovița, 
pentru un preţ de minimum 100 
Euro/mp. 4. Împuternicirea 
Consiliului de Administraţie al 
SC Comnord SA să negocieze 
preţul şi condiţiile în care se va 
încheia Contractul de vânzare. 5. 
Împuternicirea cu drept de 
semnatură individuală, să ducă la 
îndeplinire prevederile de la 
punctele 1, 2 şi 3 de mai sus, şi, în 
acest scop: (i) să reprezinte cu 
puteri depline Societatea față de 
biroul notarial sau orice alte 
persoane sau entităţi, inclusiv 
pentru a semna Contractul de 
vânzare, şi (ii) să semneze toate 
documentele necesare sau pe care 
le va considera necesare în legă-
tură cu ducerea la îndeplinire a 
acestei hotărâri şi a mandatului 
acordat de Consiliului de Admi-
nistraţie prin aceasta, decizia şi 
semnătura următoarei persoane 
fiind opozabilă societăţii: -Tivichi 
Sterie, cetăţean român, preşe-
dinte al consiliului de adminis-
traţie şi director general al 
societăţii. -Ori Lemnaru Dan- 
Alexandru, cetățean român, 
administrator. Reprezentantul 
societăţii mai sus desemnat este 
împuternicit cu drept de semna-
tură individuală, să ducă la înde-
plinire prevederile acestei 
hotărâri, decizia şi semnătura sa 
fiind opozabile societăţii şi, în 
acest scop acesta va reprezenta cu 
puteri depline Societatea față de 
biroul notarial ori în faţa avoca-
tului pentru operaţiunile menţio-
nate la art 1, 2 şi 3 de mai sus. 6. 
Aprobarea datei de 07.06.2018, ca 
data de înregistrare, conform 
art.86 din Legea nr. 24/2017 şi 
ex-date: 06.06.2018. În situaţia în 
care Adunarea Generală nu va 
putea delibera şi vota în mod 
valabil o a doua Adunare Gene-
rală Extraordinară este convocată 
pentru ziua de 16.05.2018, la ora 
12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. După publicarea 

convocării, acţionarii reprezen-
tând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social 
are/au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adună-
rilor generale, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării 
convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus  spre  adoptare  de 
adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre, în 
termen de 15 zile de la data publi-
cării convocării, pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale.  Aceste drep-
turi pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electro-
nice: e-mail: contact@comnord.
ro, fax: 021.206.68.02). Se preci-
zează că acţionarii ce vor fi împie-
dicaţi de anumite împrejurări să 
participe la Adunările Generale 
vor putea mandată, în conformi-
tate cu art. 125 din Legea 31/1990 
republicată şi Regulamentul 
CNVM 1/2006 şi 6/2009, printr-o 
procură specială/ generală o terţă 
persoană care să participe şi să 
voteze în numele lor şi pentru ei, 
în Adunarile Generale, în condi-
ţiile legii. Procura specială/ gene-
rală poate fi ridicată de la sediul 
societăţii sau de pe web site-ul 
www.comnord.ro, începând cu 
data convocării.  Procurile 
specială şi generală vor fi depuse 
spre înregistrare la secretariatul 
adunării până cel târziu la data 
de 15.05.2018, orele 09.00. Procu-
rile speciale şi procurile generale 
vor putea fi transmise spre înre-
gistrare şi pe fax sau email în 
format pdf., reprezentantul acţio-
narului fiind obligat ca la data 
adunării generale să aibă asupra 
sa procura în original. Acționarii 
înregistrați la data de referință au 
posibilitatea de a vota prin cores-
pondență înainte de adunarea 
generală utilizând formularul de 
vot prin corespondență existent şi 
pe site-ul societăţii. Formularele 
de vot prin corespondență 
completate şi semnate se vor 
expedia la sediul societății, cu 
confirmare de primire, astfel 
încât să fie înregistrate ca fiind 
primite până cel târziu cu 48 ore 
înainte de adunare. Formularele 
primite ulterior termenului 
stabilit nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului 
şi majorității în adunarea gene-
rală. Informațiile cu privire la 
convocarea adunării generale şi la 
documentele care urmează să fie 
prezentate adunării generale, 
proiectul de hotărâre, formularul 
de procură specială,  care 
urmează să fie utilizat pentru 
votul prin reprezentare, precum 
şi formularele care urmează să fie 
utilizate pentru votul prin cores-
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pondență sunt puse la dispoziția 
acționarilor pe website-ul socie-
tății (www.comnord.ro) sau la 
sediul societății în zilele lucră-
toare, între orele 9.00–17.30. 
Acţionarii au dreptul să formu-
leze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi ale Adunărilor 
Generale în condiţiile art.13 din 
Regulamentul CNVM 6/2009, 
după ce acţionarii vor fi identifi-
caţi sau dacă buna desfăşurare şi 
pregătire a adunărilor generale 
precum şi protejarea confidentia-
lităţii şi a intereselor comerciale a 
societăţii, permite acest lucru. 
Documentele privind problemele 
incluse în ordinea de zi a 
Adunării Generale pot fi consul-
tate la sediul societăţii sau pe 
pagina de internet www.comnord.
ro, începând cu data convocării. 
Documentele aferente şedinţelor, 
inclusiv propunerile de hotărâre 
şi procurile speciale/ generale, pot 
fi obţinute de la dna. Stefan 
Alina– tel. 021/2066800. Preşe-
dintele Consiliului de Adminis-
traţie al S.C. COMNORD S.A. 
Sterie Tivichi.

l Convocator  din data de 
11.04.2018. Subsemnatul Cristian 
Secoşan, Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie al societăţii 
Institutul de Studii şi Proiectări 
Energetice (ISPE) SA, cu sediul 
social în Municipiul Bucureşti, 
Sectorul 2, Bdul Lacul Tei, Nr. 
1-3, cod unic de înregistrare 
8630885, având număr de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/5731/1996 (denumită în 
continuare  Societatea), convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la sediul Societăţii 
pentru data de luni, 14.05.2018, 
ora 1100, prima convocare, iar în 
cazul în care nu se întruneşte 
cvorumul prevăzut în Actul 
constitutiv al Societăţii, la data de 
15.05.2018, aceeaşi oră, a doua 
convocare, pentru discutarea şi 
aprobarea următoarelor puncte 
ce alcătuiesc ordinea de zi: 1. 
Prezentarea şi aprobarea Rapor-
tului administratorilor privind 
gestiunea societăţii în anul 2017. 
2. Prezentarea Raportului de 
audit privind gestiunea societăţii 
în anul 2017. 3. Discutarea şi 
aprobarea Situaţiilor financiare 
anuale şi a contului de profit şi 
pierderi pe exerciţiul anului 2017. 
4. Aprobarea repartizării profi-
tului realizat în anul 2017. 5. 
Aprobarea realizării programului 
de investiţii pe anul 2017. 6. 
Stabilirea si aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi a 
Programului de activitate pe 
exercitiul anului 2018. 7. Apro-
barea programului de investiţii pe 
anul 2018. 8. Aprobarea credi-
telor pentru anul 2018. 8. Apro-
barea semnării contractului cu 
OTP Bank pentru plafon non 

-cash şi închiderea contractului 
cu BRD -Societe Generale. 9. 
Aprobarea  împuternic i r i i 
semnării contractului cu OTP 
Bank. 10. Aprobarea prelungirii 
contractului de audit financiar pe 
o perioadă de un an de zile. 11. 
Descărcarea de gestiune a Consi-
liului de Administratie pentru 
activitatea din anul 2017. 12. 
Depunerea mandatului Consi-
liului de Administraţie şi alegerea 
unui nou Consiliu  de Adminis-
traţie. 13. Stabilirea indemnizaţiei 
şi a altor avantaje acordate de 
societate membrilor Consiliului 
de Administratie. 14. Aprobarea 
grilei de salarii şi organigrama SC 
ISPE SA pentru anul 2018. Docu-
mentele ce urmează a fi prezen-
tate în Adunarea Generală a 
Acţionarilor, pot fi consultate la 
sediul societăţii, camera P10.

l Consiliul de Administraţie al 
CELPI SA, cu sediul în Bucu-
reşti, Drumul Bercenarului nr.1, 
sector 4, număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i 
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 Acţiona-
rilor  în data de 24.05.2018 ora 
10.00 la sediul social al societăţii 
din Bucureşti, Drumul Bercena-
rului nr.1, sector 4, pentru acţio-
narii înregistrati la sfârşitul zilei 
de 17.05.2018 (data de referinţă) 
în registrul acţionarilor, cu 
urmatoarea ordine de zi: 1. 
Dezbaterea şi aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2018. 2. Aprobarea 
bilantului contabil, a contului de 
profit şi pierdere, a execuţiei 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
şi repartizarea profitului net pe 
anul 2017. 3. Raportul de audit 
financiar privind verificarea şi 
certificarea bilanţului contabil şi 
a contului de profit şi pierderi al 
CELPI S.A. pentru exerciţiul 
financiar al anului 2017. 4. Apro-
barea listei de casare a mijloa-
celor fixe rezultate în urma 
inventarierii 2017 pentru a fi 
casate în anul 2018. 5. Apro-
barea grilei de salarii  şi a organi-
gramei CELPI SA pentru anul 
2018. 6. Aprobarea plăţii remu-
neraţiei membrilor Consiliului 
de Administraţie pentru anul 
2017. 7. Stabilirea criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă 
pentru membrii Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2018. 
8. Propunerea datei 08.06.2018 
ca data de înregistrare pentru 
identificarea acţionarilor asupra 
carora se răsfrâng efectele hotă-
rârilor Adunării Generale Ordi-
nare. Documentele aferente 
Adunării Generale Ordinare a 
Actionarilor: Începand cu data 

17.05.2018  convocatorul , 
numărul total de acţiuni şi drep-
turile de vot la data convocării, 
textul integral al documentelor şi 
materialelor informative referi-
toare la problemele de pe ordinea 
de zi, sunt la dispozitia acţiona-
rilor 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 Gene-
rale a Acţionarilor vor putea 
participa direct acţionarii aflaţi 
în proprietatea a cel putin 2% 
din acţiuni.Un exemplar original 
al procurii speciale va trebui să 
parvină Societătii cu 48 de ore 
înainte de data adunării sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot prin reprezen-
tant în Adunarea Generală Ordi-
nara 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 24.05.2018 
nu se întruneşte cvorumul 
prevăzut de lege şi actul consti-
tutiv al Societăţii, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor este convocată pentru data 
de 25.05.2018 ora 10.00 la acelaşi 
sediu şi cu aceeaşi ordine de zi.

l Consiliul de Administraţie al 
SC UPETROLAM SA convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 14 
mai 2018, la ora 12:00, la sediul 
societăţii din Bucureşti, sos. 
Berceni nr. 104, sector 4, cu urma-
toarea ordine de zi: 1. prezentarea 
raportului consiliului de adminis-
tratie privind exercitiul financiar 
2017; 2. prezentarea şi aprobarea 
situaţiilor financiare anuale ale 
societăţii pentru exerciţiul finan-
ciar 2017; 3. prezentarea rapor-
tului auditorului financiar extern 
pentru exerciţiul financiar 2017; 
4. aprobarea descărcării de 
gestiune a consiliului de adminis-
traţie pentru exerciţiul financiar 
2017; 5. prezentarea şi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2018; 6. prezentarea şi 
aprobarea programului de inves-
titii, modernizari şi reparaţii 
pentru anul 2018; 7. alegerea 
unui nou membru în Consiliul de 
Administraţie al societăţii. Lista 
cuprinzand informatii cu privire 
la numele, localitatea de domi-
ciliu şi calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la 
dispoziţia acţionarilor pentru 
consultare şi completare. 8. 
diverse. În cazul neîntrunirii 
cvorumului la prima convocare, 
adunarea se reprogramează în  
acelaşi loc şi la aceeaşi oră, pentru 
data de 15 mai 2018.

LICITAȚII  
l Primăria oraşului Pătârlagele, 
cu sediul în oraşul Pătârlagele, 
judeţul Buzău, cod fiscal 4055866, 
telefon 0238/550001,e-mail: 
primaria.patarlagele@yahoo.
com, organizează în data de 
07.05.2018, licitaţie deschisă 
pentru închirierea imobilului  în 
suprafaţă de 12 m.p. situat în 
oraşul Pătârlagele, str.  N. 
Bălcescu, nr. 81A. Date şi infor-
maţii suplimentare puteţi obţine 
la nr. de telefon 0238/550.001 sau 
la sediul primăriei, Serviciul de 
Urbanism şi Achiziţii Publice.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică bunuri mobile la 
valoarea de evaluare redus cu 
50% autout i l i t a ra  Dac ia 
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, 
an fabricatie 2005, diesel-2.150,00 
lei si autoturism Dacia Logan-PH 
66 RDC, berlina 4 usi, an fabri-
catie 2005, benzina-2.350,00 lei. 
Preturile nu contin TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
data de 19.04.2018, ora 15.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 26.04.2018 respectiv 
03.05.2018 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator  judiciar conform  
sentintei nr. 305 din 05.04.2018/
Tr ibuna l  Prahova ,  dosar 
703/105/2018, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei 
debitoarei Crantys Invest SRL, cu 
sediul social în  Ploiesti, Str. 
Lapusna, Nr.5, Bl. 31P, Etj. 2, Ap. 
10, jud. Prahova, înregistrată la 
ORC sub nr. J29/1668/2011, CUI 
29326545. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
18.05.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar  al 
creanţelor este 07.06.2018. 
Termenul pentru tabelul definitiv 
al creanţelor este 02.07.2018. 
Prima adunare a creditorilor va 
avea loc la sediul administrato-
rului judiciar  la data de de 
12.06.2018, ora 13.30.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 13654/111/2012 aflat 

pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea Global 
Navo, J05/778/2009, CUI: 
RO25618695 scoate la vânzare 
prin licitație publică: Autoturism 
Chevrolet Aveo, an fabricație 
2007, preț de strigare 4.130,00 lei; 
Autoutilitară Dacia Drop Side, 
an fabricație 2006, preț de stri-
gare 3.150,00lei; Autoutilitară 
Dacia Drop Side, an fabricație 
2005, preț de strigare 2.870,00lei; 
Autoutilitară Fiat Dublo, an 
fabricație 2002, preț de strigare 
2.660,00 lei; Autoutilitară Ford 
Courier, an fabricație 2001, preț 
de strigare 1.610,00 lei; Autoutili-
tară Ford Transit, an fabricație 
2004, preț de strigare 5.740,00 lei; 
Autoutilitară Volkswagen Caddy, 
an fabricație 1998, preț de stri-
gare 2.380,00 lei; Maşina de 
ambalat, preț de strigare 630,00 
lei; Cântar Electronic, preț de 
strigare 210,00 lei; Mobilier Birou, 
preț de strigare 560,00 lei; Vitrină 
Frigorifică, preț de strigare 770,00 
lei; Licitația va avea loc în data de 
20.04.2018 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. Partici-
panți vor trebui să achiziționeze 
un caiet de sarcini în valoare de 
500 lei + TVA ce va cuprinde şi 
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. Cererii de 
participare la licitație i se va 
anexa dovada achitării caietului 
de sarcini şi dovada achitării unei 
garanții de 10% din prețul de 
pornire al bunului pentru care se 
licitează. Informații suplimentare 
se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Asesoft Technologies SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin negociere directă proprie-
tate imobiliară compusa din 
imobil cu 4 camere, bucatarie, 
hol, baie, wc, coridor si 2 terase, 
avand Sc = 201,62 mp (reprezen-
t a n d  e t a j u l  i m o b i l u l u i ) , 
împreună cu pivnița de la subsol 
cu Sc = 15,20mp si cota de 1/2 
din casa scarii si 1/2 din pod, 
situată in Ploieşti, str. Vlad 
Tepes, nr. 19, judet Prahova, 
(terenul aferent în folosință este 
de 130 mp si reprezinta cota 
indiviza din terenul in suprafata 
totala de 483,47 mp care este 
proprietate de stat), inscrisă in 
Cartea funciara nr. 133189-C1-
U1, nr. cadastral 1849/1, imobil 
asupra caruia este instituită 
ipotecă în favoarea AJFP 
Prahova, ce va fi  radiată 
conform art. 91 din Legea nr. 
85/2014, vanzare aprobata de 
Adunarea creditorilor din data 
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de 04.04.2018. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt 
este 300.000 lei, pasul de supra-
ofertare este de 6.000 lei. Persoa-
nele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în sumă de 
1.190 lei de la sediul lichidato-
rului şi vor depune oferta 
impreuna cu taxa de garanţie de 
30.000 lei pana la data de 
23.04.2018. Negocierea si inche-
ierea actului de adjudecare se va 
face la data de 24.04.2018 ora 
14/00 la sediul lichidatorului din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax: 0244 519800."

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
negociere directă proprietate 
imobiliară situată in Ploieşti, str. 
Mihai Bravu, nr. 10A, judet 
Prahova, compusa din • teren în 
suprafață de 247 mp şi construc-
tiile C1 - birouri in regim de 
S+P+E cu Sc = 103,63 mp, 
compusa din subsol (cuprinde 
boxa, debara si un drept indiviz 
de 1/2 holul cu scara aferenta de 
acces cu Sc = 22,33 mp), parter 
(cuprinde 3 camere, baie, 2 
holuri, antreu, wc si casa scarii cu 

Sc = 103,63 mp) si etaj (cuprinde 
2 camere, oficiu, logie, baie, wc, 2 
holuri si casa scarii cu Sc = 74,24 
mp) si C2 - anexa compusa din o 
incapere cu Sc = 7,84 mp, înscrisă 
în CF nr. 120532, nr. cadastral 
120532 si • teren in suprafata de 
68 mp şi parte din cladirea corp B 
edificata in regim de S+P+E, cu 
Su de 74,53 mp, formata la parter 
din incaperile cu simbolurile 9 si 
10, la etaj din incaperile 20, 21 si 
22, inclusiv scara de acces, iar la 
subsol incaperile 25, 26 si 1/2 din 
24, înscrisă în CF nr. 123793, nr. 
cadastral 123793, imobil asupra 

caruia este instituită ipotecă în 
favoarea AJFP Prahova, ce va fi 
radiată conform art. 91 din Legea 
nr. 85/2014, vanzare aprobata de 
Adunarea creditorilor din data de 
04.04.2018. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt 
este 221.400 lei, pasul de supra-
ofertare este de 5.000 lei. Persoa-
nele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în sumă de 
1.190 lei de la sediul lichidato-
rului şi vor depune oferta 
impreuna cu taxa de garanţie de 
22.140 lei pana la data de 
23.04.2018. Negocierea si inche-
ierea actului de adjudecare se va 
face la data de 24.04.2018 ora 
15/00 la sediul lichidatorului din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, 
Ploieşti, 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 23.04.2018, 
ora 14/30 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800."

l Trebor Exim SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren intravilan in supra-
fata de 5.857 mp si indiviz in 
suprafata de 161 mp, situate în 
Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
evaluare redus cu 50 %, respectiv 
58.850 lei + TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 23.04.2018, 
ora 14/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
07.05.2018, 14.05.2018 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Elen Gold GYM SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie următoarele bunuri mobile: 
3 benzi alergare Precor (2.384,25 
lei/buc), 3 benzi alergare Precor 
cu componente electronice 
defecte (715,50 lei/buc), 5 biciclete 
cycling E-Series (692,25 lei/buc), 
1 bicicletă cycling E-Series cu 
componente electronice defecte 
(284,25 lei), 3 biciclete orizontale 
Precor (937,50 lei/buc), 3 Experi-
ente eliptice Precor (2.631,75 lei/
buc), 1 statuie polistiren expandat 
(546 lei). Prețurile nu conțin TVA. 
Licitaţia va avea loc în data de 
25.04.2018, ora 15/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 

data de 02.05.2018 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc."

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietate imobi-
liară la prețul de 691.000 lei 
(scutit de TVA), situată in 
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, 
judet Prahova, compusă din teren 
în suprafață de 148 mp şi 
constructia C1 in regim de 
demisol, parter, etaj I şi etaj II 
clădire corp A, etaj III şi 
mansardă cu Sd = 638,27 mp 
înscrisă în CF nr. 123794, nr. 
cadastral 123794. Licitaţia va 
avea loc în 25.04.2018, ora 14/00 
la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare 
în suma de 1.190 lei/imobil de la 
sediul lichidatorului şi vor 
depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin 
o zi înainte de data licitatiei. În 
cazul neadjudecării licitația va fi 
reluată în data de 02.05.2018 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică următoarele autotu-
r i s m e :  F i a t  B r a v o ,  n r. 
inmatriculare PH20RTV (26.100 
lei), Ford Focus, nr. inmatriculare 
IF37CAR (9.375 lei), Ford Focus, 
nr. inmatriculare IF40CAR 
(10.350 lei), Citroen C4, nr. inma-
triculare PH56RTV (20.025 lei), 
Citroen C4, nr. inmatriculare 
PH59RTV (21.375 lei), Jeep 
Renegade, nr. inmatriculare 
PH15HIK (40.800 lei), Audi Q 7, 
nr. inmatriculare PH22RTV 
(51.150 lei), Citroen Berlingo, nr. 
inmatriculare PH52RTV (20.700 
lei), Citroen Berlingo, nr. inmatri-
culare PH53RTV (17.025 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatricu-
lare PH54RTV (21.750 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatricu-
lare PH55RTV (26.400 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatricu-
lare PH17RTV (30.075 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatricu-
lare PH16RTV (30.075 lei), 
Citroen Jumper, nr. inmatriculare 
PH05RTV (28.050 lei), Citroen 
Jumper,  nr.  inmatriculare 
PH60RTV (33.075 lei). Prețurile 
nu conțin TVA. Pentru autovehi-
culele care nu sunt înscrise în 
evidențele Ministerului de Interne 
pe numele debitoarei Asesoft 
Technologies SRL, acestea se vor 
adjudecata în aceste condiții, 
toate demersurile pentru întoc-
mirea documentației în vederea 
înmatriculării acestora cad în 
sarcina adjudecatarului. Licitaţia 
va avea loc în 18.04.2018, ora 
15/00 la sediul lichidatorului judi-

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile la valoarea de piaţă redusă cu 20%:

Nr 
crt

Denumire bun mobil
Nr. 
buc.

Loc de inspecţie Nr. de înmatriculare
Valoare de piaţă 

TOTALĂ

1 circular tivit cherestea 1 Plopeni Sat - 350,4 lei

2 sistem calculator P 4 2 Plopeni - 95,2 lei

3 sistem calculator 2 Plopeni - 95,2 lei

4 circular de tivit 1 Plopeni Sat - 350,4 lei

5 server Intel Xeon QuadCore 2 GHz 1 Plopeni - 748 lei

6 sistem Platin Intel DG31Pre5200 1 Plopeni - 157,6 lei

7 buldoexcavator Komatsu D58E 1 com. Măgurele - 152.682,4 lei

8 Subaru Forester 20X 1 Plopeni Sat PH 27 PRF 5.644 lei

9 Renault Symbol DCI 1 Plopeni Sat PH 13 FHA 5.277,6 lei

10 Peugeot 407 1 Plopeni Sat PH 72 TIL 9.052,8 lei

11 autoutilitară MAN F09/26372 1 Filipeștii de Pădure PH 09 JYW 64.100 lei

12 semiremorcă utilitară camion Schmitz 1 com. Măgurele  PH 10 PJS 14.883,2 lei

13 Toyota Rav 4 1 Plopeni Sat PH 14 KOF 9.602,4 lei

14 autoutilitară Iveco Daily 35C12D 1 Plopeni Sat B 91 BZW 12.020,8 lei

15-
16

autoutilitară MAN 19-414 cu 
semiremorcă Aufliga

1 com. Măgurele  PH 13 JHW + PH13 HSV 35.660 lei

17 vagon dormitor 1  com. Caragiale  - 2.433,6 lei

18 taf 1 Măgurele fără certificat 23.939,2 lei

19 copiator BIZHUB 211 Konica Minolta 1 Plopeni - 430,4 lei

20 rafturi lemn 1 Plopeni - 197,6 lei

21 ferestre - 71 mp 71 Plopeni Sat - 3.701,6 lei 

22 fereastra - 4 mp 4 Plopeni Sat - 283,2 lei

23 oblon mostră 1 Plopeni Sat - 233,6 lei

24 scară mostră 2 Plopeni - 278,4 lei

25 uși celulare 18 Plopeni - 4.767,2 lei

26 uși MDF 7 Plopeni - 1.373,6 lei

27 Renault Clio 1 Bulgaria, fara inspectie PH 08 XXO 3.188,8 lei

28
Scania P420 - autocamion cu 
remorcă transport bușteni

1 Bulgaria, fără inspecţie PH 09 SSJ +PH 09SWN 191.200,8 lei 

29
autocamion specializat cu remorcă 
transport bușteni

1 Bulgaria, fără inspecţie PH 09 WAX +PH 09UCR 193.143,2 lei

30 Toyota Land Cruiser 1
service auto Franţa, 
fără inspecţie

PH 71 TIL 30.785,6 lei

31 taf forestier, 4098 1 Bulgaria, fără inspecţie fără certificat 23.085,6 lei

TOTAL GENERAL 789.762,4 lei

Valorile nu includ TVA.

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fără TVA) de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 18.04.2018, ora 13.00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244. 519.800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 25.04.2018 și 03.05.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
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ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 500 lei + 
TVA de la sediul lichidatorului şi 
vor depune taxa de garanţie de 
10% din prețul de pornire cu cel 
putin o zi înainte de data licita-
tiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în zilele de 
25.04.2018, 02.05.2018 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: Citroen Berlingo 
PH33TEH (16.481 lei), Opel 
Corsa PH94DPX (10.988 lei), 
cameră termoviziune (14.240 lei), 
camera HD (2.269 lei), sistem 
wireless pentru monitorizare 
parametrii vitali (106.539 lei), 
laptopuri (35.835≈3.953≈1.997 
lei), servere (17.031≈69.854≈ 
50.012≈3.668 lei) ,  tablete 
(1.989≈1.523 lei), statie grafica 
(7 .198 le i ) ,  smartpfonuri 
(2.792≈2.626≈2.321≈1.898 lei), 
tensiometre (128≈385 lei), multi-
functionale (887≈720≈713 lei), 
scanere (8.666 lei), etc. Preturile 
nu contin TVA. Licitaţia va avea 
loc în 18.04.2018, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare 
în suma de 500 lei + TVA de la 
sediul lichidatorului şi vor 
depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin 
o zi înainte de data licitatiei. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în zilele de 25.04.2018, 
02.05.2018 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Primăria Municipiului Olte-
nița cu sediul în municipiul Olte-
nița, B-dul Republicii, nr.40, 
Județul  Călăraşi ,  tel /fax: 
0242.515.169; 0242.515.087, 
anuntă, Organizarea licitației 
publice cu strigare pentru închiri-
erea unui spațiu aparținând 
domeniului public al munici-
piului Oltenița, în suprafață 
totală de 33mp, situat în munici-
piul Oltenița, str. Argeşului, 
nr.134, Ambulatoriu de speciali-
tate Spital, Corp A, et.2, cu desti-
nația cabinet pentru alte 
activități referitoare la sănătatea 
umană -recuperare medicală, 
kineto-terapie, acupunctură, lici-
tație publică organizată în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea /
închirierea /vânzarea bunurilor 
aparţinând domeniului privat /
închirierea bunurilor aparţinând 

domeniului public al munici-
piului Oltenita, cu modificările 
ulterioare, cât şi cu prevederile 
Legii nr. 215/2001 privind admi-
nistrația publică locală, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Data, ora şi locul de deschidere a 
ofertelor: 18.05.2018, ora 11:00, la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii nr. 40. 
Prețul minim de începere al lici-
tației este echivalentul în lei la 
data efectuării plății a 1,24 euro/
mp/lună (curs B.N.R.) cu salt de 
supralicitare de 10% inclus. Pasul 
de creştere al licitației este de 
10%. Ofertanții pot depune docu-
mentațiile necesare participării la 
licitație până la data şi ora limită 
de: 17.05.2018, ora 11:00, la regis-
tratura Primăriei municipiului 
Oltenița, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitației se 
vor pune la dispoziție începând 
cu data de 10.04.2018 la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii, nr.40, etaj 2, 
camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20 lei 
şi se va achita la casieria Primă-
riei municipiului Oltenița. Ofer-
tanții sunt obligați să depună 
până la termenul limită de 
primire a documentațiilor nece-
sare participării la licitație, 
dovada achitării garanției de 
participare, a contravalorii caie-
tului de sarcini şi a taxei de parti-
cipare la licitație. Durata 
închirierii: 10 ani, cu posibilități 
de prelungire, conform caietului 
de sarcini. Anunțul privind lici-
tația publică cu strigare pentru 
închirierea spațiului de mai sus, 
va fi afişat la panoul de afisaj al 
primăriei începând cu data de 
10.04.2018. Solicitări de clarifi-
cări cu privire la documentaţia 
de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, 
Birou Registratură, sau pot fi 
transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com  cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofer-
tanții râmân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 13.01.2018. Primar 
-Ţone Petre; Intocmit - Zavalaş 
Liviu.

l Primăria Municipiului Olte-
nița cu sediul în municipiul Olte-
nița, B-dul Republicii, nr.40, 
Județul  Călăraşi ,  tel /fax: 
0242.515.169; 0242.515.087, 
anuntă, Organizarea licitației 
publice cu strigare pentru 
vânzarea unui spațiu aparținând 
domeniului privat al munici-
piului Oltenița, în suprafață 
totală de 39,94mp (46mp teren 
aferent), situat în municipiul 

Oltenița, b-dul Republicii, nr.16, 
licitație publică organizată în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea /
închirierea /vânzarea bunurilor 
aparţinând domeniului privat /
închirierea bunurilor aparţinând 
domeniului public al munici-
piului Oltenița, cu modificările 
ulterioare, cât şi cu prevederile 
Legii nr. 215/2001 privind admi-
nistrația publică locală, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Data, ora şi locul de deschidere a 
ofertelor: 18.05.2018, ora 11:30, la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii nr.40. 
Prețul minim de pornire al licita-
ției este echivalentul în lei la data 
efectuării plății a 33.000 euro 
(curs B.N.R.) cu salt de supralici-
tare de 10% inclus. La prețul 
adjudecat se va adauga T.V.A. 
Pasul de creştere al licitației este 
de 10%. Ofertanții pot depune 
documentațiile necesare partici-
pării la licitație până la data şi 
ora limită de: 17.05.2018, ora 
11:00, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița, într-un 
singur exemplar original. Docu-
mentele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 
10.04.2018 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 
22. Prțtul de achiziție al caietului 
de sarcini este de 20 lei şi se va 
achita la casieria Primăriei muni-
cipiului Oltenița. Ofertanâii sunt 
obligaâi să depună până la 
termenul limită de primire a 
documentațiilor necesare partici-
pării la licitație, dovada achitării 
garanției de participare, a contra-
valorii caietului de sarcini şi a 
taxei de participare la licitație. 
Anunțul privind licitația publică 
cu strigare pentru vânzarea 
spațiului de mai sus, va fi afişat la 
panoul de afişaj al primăriei înce-
pând cu data de 10.04.2018. Soli-
citări de clarificări cu privire la 
documentaţia de atribuire pot fi 
depuse la sediul Primăriei muni-
cipiului Olteniţa, Birou Registra-
tură, sau pot fi transmise prin fax 
la nr. 0242.515.087, e-mail achi-
zitii.primariaoltenita@gmail.com  
cu cel puţin 4 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata în 
care ofertanții rămân angajați 
prin termenii ofertelor lor: până 
la încheierea contractului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului 13.01.2018. Primar 
-Ţone Petre; Întocmit -Zavalaş 
Liviu.

l Anunţul participare negociere 
directă privind arendarea unei 
suprafeţe de 33.2041ha teren cu 
destinația agricolă -categoria de 
folosință arabil, situată în extra-

v i lanul  comunei  Vlădeni 
-Modulul 3. La sediul Consiliului 
Județean Ialomița, situat în 
municipiul Slobozia, Piaţa Revo-
luţiei, nr.1, județul Ialomiţa, va 
avea loc la data de 25.04.2018, 
ora 11.00, negocierea directă în 
vederea atribuirii prin arendare a 
unui teren cu suprafaţă de 
33.2041ha, teren cu destinația 
agricolă -categoria de folosință 
arabil, situat în extravilanul 
comunei Vlădeni -Modulul 3 
-aparţinând domeniului privat al 
județului Ialomița, în vederea 
arendării pentru exploatația agri-
colă, conform Hotărârii Consi-
liului Județean Ialomița nr.7, din 
data de 25.01.2018. Procedura de 
negociere directă se va desfăşura 
cu fiecare ofertant în parte care a 
depus o ofertă valabilă conform 
cerințelor documentației de atri-
buire. Terenul menţionat mai sus 
se arendează pe o perioadă de: -5 
ani de la data semnării contrac-
tului de arendare pentru: -Plante 
tehnice şi industriale; -Plante 
furajere; -Plante medicinale şi 
aromatice; -10 ani de la data 
semnării contractului de aren-
dare pentru: -Cultură de cereale; 
-Legumicultură; -20 ani de la 
data semnării contractului de 
arendare pentru: -Plante energe-
tice (plop energetic şi salcie ener-
getică); -Culturile de cătină albă, 
moringa oleiferă şi afine. Aren-
daşul poate solicita în scris, cu 
minim 12 luni înainte de expi-
rarea duratei contractului de 
arendă, arendatorului reînnoirea 
acestui contract, potrivit art.1848, 
a l in . (1)  din Codul  Civi l . 
Contractul se poate reînnoi 
pentru un termen egal cu cel 
inițial prin Hotărâre a Consiliului 
Județean Ialomița. Procedura de 
negociere directă cu ofertanții a 
căror oferte au fost declarate 
valabile va porni de la valoarea 
ofertată, dar nu mai puțin de 
valoarea minimă a arendei de 
1.000Lei/ha/an. Procedura de 
arendare: -Negociere directă. 
Criteriul de atribuire a contrac-
tului de arendare este cel mai 
mare nivel al arendei negociate: 
Lei/ha/an. Garanția de partici-
pare: în cuantum de 5% din suma 
datorată arendatorului, cu titlul 
de arendă minimă (de la care se 
porneşte licitaţia pentru primul 
an al arendei, calculată în funcţie 
de suprafaţa pe care ofertantul 
intenţionează să o arendeze). 
Valoarea garanției de participare 
şi modul de constituire al acesteia 
este prezentat în cap.3- Caiet de 
Sarcini- art.2.6. Caietul de sarcini 
se poate procura începând cu 
data publicării anunțului de la 
sediul Consiliului Județean 
Ialomița. Caietul de sarcini 
împreună cu Instrucţiunile 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea procedurii de arendare se 

pot achiziționa la preţul de 10Lei. 
Termenul-limită de depunere a 
ofertelor este data de 24.04.2018, 
ora 16.30, la registratura Consi-
liului Județean Ialomița. Data 
primirii solicitări de clarificări: 
19.04.2018. Deschiderea şi evalu-
area ofertelor va avea loc în data 
de 25.04.2018, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. 
Valabilitatea ofertelor: 90 zile de 
la data depunerii. Limba de 
redactare a ofertei: Română. 
Comunicarea rezultatului proce-
durii de negociere directă: în 
termen de 3 zile lucrătoare de la 
stabilirea ofertei câştigătoare. 
Încheierea contractului de aren-
dare: în termen de 7 zile lucră-
toare  de  la  data  la  care 
arendatorul a informat ofer-
tantul despre acceptarea ofertei 
sale. Informaţii suplimentare la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0243.230.201, int.244, fax: 
0243.233.000, Compartiment 
patrimoniu public şi privat, 
persoană de contact: consilier 
Şelaru Gheorghe.

l Anunț privind licitația publică 
cu strigare în vederea închirierii 
pajiştilor alpine ale comunei 
Tîrnova situate pe raza UAT 
Zăvoi, județul Caraş-Severin. 
Comuna Tîrnova,  judeţul 
Caraş-Severin, anunță scoaterea 
la licitaţie publică deschisă cu 
strigare în vederea închirierii 
suprafețelor de pajişti alpine ale 
comunei Tîrnova situate pe raza 
UAT Zăvoi, județul Caraş-Se-
verin, pentru o perioadă cuprinsă 
între 7-10 ani. Licitaţia va avea 
loc în data de 04.05.2018, ora 
11.00, la sediul Comunei Tîrnova, 
județul Caraş-Severin. Dosarul 
pentru participare la licitație se 
depune la sediul Primăriei 
Tîrnova până la  data de 
02.05.2018, ora 13.00. Se pot 
înscrie la licitație crescătorii de 
animale cu domiciliul în comuna 
Tîrnova, având exploatația pe 
raza comunei Tîrnova înregis-
trată în Registrul Agricol al 
Comunei Tîrnova şi animale 
înscrise în RNE UAT Tîrnova. 
Condițiile de participare, cât şi 
taxele aferente sunt prevăzute în 
Caietul de sarcini şi Documen-
tația de atribuire, anexe ale HCL 
Tîrnova nr.19 din 11.04.2018, 
care pot fi achiziționate contra 
cost de la sediul Primăriei 
Tîrnova. Informații suplimentare 
la tel.0255.234.704.

l Anunț privind licitația publică 
cu strigare în vederea închirierii 
pajiştilor UAT Tîrnova, județul 
Caraş-Severin. Comuna Tîrnova, 
judeţul Caraş-Severin, anunță 
scoaterea la licitaţie publică 
deschisă cu strigare închirierea 
suprafețelor de pajişti aflate în 
domeniul public al comunei 
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Tîrnova pentru o perioadă 
cuprinsă între 7-10 ani. Licitaţia 
va avea loc în data de 04.05.2018, 
ora 09.00, la sediul Comunei 
Tîrnova, județul Caraș-Severin. 
Dosarul pentru participare la 
licitație se depune la sediul 
Primăriei Tîrnova până la data 
de 02.05.2018, ora 13.00. Se pot 
înscrie la licitație crescătorii de 
animale cu domiciliul în comuna 
Tîrnova, având exploatația pe 
raza comunei Tîrnova înregis-
trată în Registrul Agricol al 
Comunei Tîrnova și animale 
înscrise în RNE UAT Tîrnova. 
Condițiile de participare, cât și 
taxele aferente sunt prevăzute în 
Caietul de sarcini și Documen-
tația de atribuire, anexe ale HCL 
Tîrnova nr.20 din 11.04.2018, 
care pot fi achiziționate contra 
cost de la sediul Primăriei 
Tîrnova. Informații suplimentare 
la tel.0255.234.704.

l Subscrisa, Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți, în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei 

SC Rocada Mixt Com SRL, cu 
sediul in Dr. Tr. Severin, str. Inde-
pendenței, nr. 53, bl. 1, sc. 1, ap. 5, 
jud. Mehedinti, CIF: 4422563, 
J25/1206/1993, scoate la vanzare: 
stoc de marfa – *articole de 
imbracaminte- bluze, caciuli, 
camasi, pantaloni, geci, fulare 
etc., incaltaminte si de uz casnic 
– bibelouri, farfurii, pahare, vaze, 
jucarii –breloc, fluier, telefon * 
Valoarea totala: 3.348 euro 
exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor mobile  
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 130 din data de 
12.05.2017 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in 
dosarul  de insolvență nr. 
4821/101/2016. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judi-
ciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 17.04.2018 orele 
14:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta de 
licitaţie faptul că sunt obligaţi să 

depuna o garanţie reprezentand 
10% din preţul de pornire al lici-
taţie si sa achiziționeze caietul de 
sarcini.  Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, 
la locul fixat în acest scop și pâna 
la acel termen să depună oferte 
de cumpărare. Nota: Lista deta-
liata a stocului de marfa poate fi 
consultata pe site-ul www.consul-
tant-insolventa.ro la rubrica 
dosare, Rocada Mixt Com SRL, 
pozitia 7 sau la sediul lichidato-
rului judiciar. Relatii la sediul 
lichidatorului judiciar tel. 
0756482035/fax: 0252354399, 
Lichidator Judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL.

PIERDERI  
l SC Restarom Company SRL 
declara pierdut si nul Certificatul 
de inregistrare seria B nr. 
1897009 emis de Oficiul Regis-
trului Comertului Prahova.

l SC Rodid Food Catering 
SRL declara pierdut si nul 
Certificatul de inregistrare seria 

B nr. 3278700 emis de Oficiul 
R e g i s t r u l u i  C o m e r t u l u i 
Prahova.

l Pierdut CUI si doua Certifi-
cate constatator (in original) 
eliberate de ORC Arad pentru 
PFA Mocuta Petru. Le declar 
nule.

l Tănase D.Ancuţa PFA, număr 
de ordine în RC: F23/936/2015, 
CUI: 35018051, declar pierdute 
certificatele constatatoare emise 
în baza Legii 359/2004. Le declar 
nule.

l Pierdut Certificat Unic Inma-
triculare firma C&M Trading 
SRL Pitesti cu nr fiscal 4462410.

l Alternative Vizuale SRL, CUI 
RO30930200, pierdut original 
c e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.19956/03.04.2013. Il declaram 
nul.

l Pierdută Autorizaţia de inter-
pret şi traducător nr.36795/2013, 
eliberată de Ministerul Justiţiei. 
O declar nulă.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcţională ORL Prof. 
dr. Dorin Hociotă București 
declară pierdută autorizaţia de 
funcţionare nr. 4840/5233/
EN/16.05.2007, privind funcţio-
narea farmaciei cu denumirea 
Farmacia de circuit închis în 
structura Institutului de fonoau-
diologie și chirurgie funcţională 
ORL Prof. dr. D. Hociotă Bucu-
rești, sector 5, str. Mihai Cioranu 
nr. 21 condusă de farmacist șef 
Trandafirescu Liliana, eliberată la 
12.06.2007.

l Pierdut legitimaţie de student 
pe numele Petre Andreea- Daniela 
emisă de  Facultatea de Transpor-
turi din cadrul Universităţii  Poli-
tehnice București. O declar nulă.

l Pierdut contract de vânzare 
-cumpărare pe numele Băltăreţu 
Constantin cu nr. 701/1/1981 si 
proces verbal din 19.01.1982 
încheiat cu TCVI București, 
conf. titlului de proprietate nr. 
110/6/1991 emis de circa finan-
ciară sector 6, București la 
nr.1860/1991. 




