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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

OFERTE SERVICIU
Clinica medicală particulară
Rosnov Piatra Neamţ, jud.
Neamţ angajează medici
specialiști normă întreagă din
1.01.2018 în următoarele
specialităti: cardiologie,
gastroenterologie,
oft
oftalmologie, reumatologie,
endocrinologie, neurologie și
psihiatrie. Tel. 0233-219463
l Executam reparatii acoperis,
dulgherie, tabla Lindab, taiem
antene si executam tinighigerie.
0748636365, 0751523158.
l SC Ergenekon 33 SRL angajeaza sef sala restaurant. Conditii;
Limba Turca, Limba Engleza,
Limba Romana, cunoasterea traditiilor bucatariei orientale. Informatii tel: 0727.477.007.
l Primăria Comunei Pianu, cu
sediul în localitatea Pianu de Sus,
strada Principală, nr.94, comuna
Pianu, județul Alba, anunţă
amânarea concursului, conform
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de
Inspector, clasa I, grad profesional
asistent, în cadrul Biroului Economico-Financiar organizat iniţial:
-Proba scrisă în data de 27.12.2017,
ora 10.00, -Proba interviu: data și
ora interviului vor fi anunțate după
proba scrisă, la sediul instituției,
astfel: la o dată care se va comunica ulterior. Prin acest anunţ
venim în completarea celui publicat
în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
numărul 1644/23.11.2017, pagina 1,
cod 127.197. Restul anunţului
rămâne neschimbat!
l Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”
Craiova, cu sediul în localitatea
Craiova, strada Bucovina, numărul
5, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -Secretar
şef S III: 1 post; -Îngrijitor curăţenie: 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 11 ianuarie 2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 18 ianuarie 2018, ora 10.00; -Proba practică în data de 16 ianuarie 2018, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Pentru secretar şef: -Studii superioare de specialitate (specializare:
Economic, Management, Juridic,
Birotică Secretariat, Informatică de
Gestiune); -Vechime în specialitate
minimum 5 ani; -Cursuri de
formare/perfecţionare în activitatea specifică postului (resurse
umane, încadrare, normare, salarizare); -Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea
corespondenţei oficiale; -Cunoştinţe de utilizare şi operare PC:
Windows, Microsoft Office Word,

Excel, Internet baze de date;
-Cunoştinţe de utilizare echipamente de birou; -Cunoştinţe de
utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL,
SIIIR, REVISAL şi utilizarea
practică a softurilor menţionate;
-Cunoştinţe de creare, operare şi
gestionare a bazei de date privind
elevii; -Cunoştinţe de completare şi
eliberare a documentelor şcolare;
-Abilităţi de lucru în echipă;
-Noţiuni de comunicare în relaţii
publice; -Disponibilitate la timp de
lucru prelungit; -Pentru îngrijitor
curăţenie: -Studii: învăţământ obligatoriu (la data finalizării acestora); -Curs de igienă; -Vechime în
domeniul minimum 3 ani; -Cunoştinte privind normele generale de
protecţie şi securitate în muncă;
-Aplicarea în practică a cunoştinţelor necesare postului; -Abilităţi de
relaţionare, comunicare şi munca
în echipă; -Disponibilitate la timp
de lucru prelungit. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Liceului Teoretic „Tudor
Arghezi” Craiova. Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Teoretic
„ Tu d o r A r g h e z i ” C r a i o v a ,
persoană de contact: Rada Sorin,
t e l e f o n : 0 2 5 1 . 4 3 3 . 2 27 , fa x :
0251.433.227, e-mail: arghezicv2004@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Ghilad, cu
sediul în localitatea Ghilad, str.
Principală, nr.738, judeţul Timiş,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Muncitor, 1 normă,
conform HG 286/23.03.2011;
-Paznic, 1 normă, conform HG
286/23.03.2011; -Îngrijitoare, 1
normă, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 11.01.2018, ora 09.00;
-Proba interviu în data de
11.01.2018, ora 10.00; -Proba practică în data de 11.01.2018, ora
10.30. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: calificare în domeniu; -să
aibă experienţă în domeniu; -să fie
dispusă la program flexibil; -să fie o
persoană sociabilă. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Şcoala Gimnazială Ghilad.
Relaţii suplimentare la sediul:
Şcoala Gimnazială Ghilad,
persoană de contact: Pavel Ildiko,
telefon: 0745.680.056, e-mail:
ildiko.pavel.ip@gmail.com
l Școala Profesională Specială
„Ion Pillat” organizează, în temeiul
HG nr.286/2011, modificată prin
HG nr.1027/2014, la sediul său din
Dorohoi, str.1 Decembrie, nr.30A,
județul Botoșani, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante: -1 post

paznic/portar -normă întreagă,
perioadă nedeterminată; -1 post
șofer -normă întreagă, perioadă
nedeterminată. Concursul se va
desfășura astfel: -Pentru postul de
paznic/portar: -Selecția dosarelor în
data de 04.01.2018, interval orar
10.00-15.00; -Proba scrisă în data
de 11.01.2018, începând cu ora
10.00; -Interviul în data de
16.01.2018, începând cu ora 10.00;
-Pentru postul de șofer: -Selecția
dosarelor în data de 04.01.2018,
interval orar 10.00-13.00; -Proba
scrisă în data de 11.01.2018, începând cu ora 10.00; -Proba practică
în data de 16.01.2018, începând cu
ora 10.00; -Interviul în data de
19.01.2018, începând cu ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale și
specifice -studii și vechime, alte
cerințe: -pentru postul de paznic/
portar: -studii generale -absolvenţi
cu certificat de capacitate/de absolvire a învățământului de 8 ani;
-atestat pentru exercitarea profesiei
de agent de pază și ordine; -abilități
de comunicare; -experiență în
lucrul cu copii/persoane cu dizabilități constituie un avantaj; -au o
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează;
-pentru postul de șofer: -studii
medii/școală profesională (constituie un avantaj școala pentru
mecanici auto sau echivalenta
atestată cu certificat/diplomă);
-posesor al permisului de conducere categoria D1, certificat de
competență profesională pentru
transportul persoanelor (atestat
profesional) eliberat de ARR și
cartela tahografică; -3 ani vechime
minimă în specialitate (șofer categoria D); -au o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează. Candidatii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 03.01.2018,
ora 16.00, la sediul Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi,
str.1 Decembrie, nr.30A, județul
Botoşani. Relaţii suplimentare la
sediul: Școala Profesională
Specială „Ion Pillat” Dorohoi, str.1
Decembrie, nr.30A, judeţul Botoşani, persoane de contact: pentru
postul de paznic/portar -Prodan
Mircea Aurelian, telefon/fax:
0231.611.971, e-mail: scoala_specialanr1@yahoo.com; pentru postul
de șofer -Știrbu Nicoleta, telefon/
fax: 0231.611.971, e-mail: scoala_
specialanr1@yahoo.com
l L i c e u l Te o r e t i c
„Tudor Vladimirescu”,
cu sediul în localitatea
Drăgănești-Olt, strada
N.Titulescu, nr.129,
judeţul Olt, organizează
concurs pentru
ocuparea următoarelor
posturi contractuale
vacante, perioadă nedeterminată, aprobate
prin HG nr.286/2011,
modificat şi completat
de HG nr.1027/2014.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Denumirea postului: contabil șef.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii
superioare economice, absolvite cu
examen de licență; -vechime în
domeniul financiar-contabil de
minim 5 ani, din care minim 3 ani
în sistemul de învățământ; -cunoștințe de operare pe calculator.
Denumirea postului: paznic.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii
liceale, cu examen de bacalaureat;
-vechime ca agent de pază de
minim 4 ani, din care minim 2 ani
în sistemul de învățământ; -certificat de calificare profesională ca
agent de securitate și atestat;
-domiciliul stabil în Drăgănești-Olt.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: data de
11 ianuarie 2018, ora 10.00, la
sediul instituţiei. Proba de interviu
va avea loc în termen de 4 zile de la
susținerea probei scrise, la sediul
instituției. Data şi ora interviului
vor fi anunţate după proba scrisă.
Data-limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrătoare
de la afișare, la sediul instituției.
Date contact: secretariatul instituției, telefon: 0249.465.262.
l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Conservator TPI: 1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.01.2018, ora 14.00;
-Proba practică în data de
16.01.2018, ora 14.00; -Interviul în
data de 17.01.2018, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii medii,
absolvent al unui liceu cu diplomă
de bacalaureat; -Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul;
-Vechimea în muncă: minim 1 an;
-Cunoştinţe de operare/programare
pe calculator (necesitate și nivel):
programe de baze de date și editare
text Office; nivel mediu; -Abilități,
calități și aptitudini necesare: bune
abilităţi de comunicare, capacitate
de analiză, bun organizator, muncă
în echipă; -Cerințe specifice: disponibilitate pentru muncă în teren
(delegări) și depozit, pentru
program prelungit, în condiţii
speciale şi de stres, dexteritate în
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manevrarea obiectelor din gestiune;
-Cunoașterea la nivel mediu a unei
limbi străine; -Cunoaşterea limbii
maghiare, scris/citit, nivel mediu
sau avansat. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ța
G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului Muzeal
Arad, P-ța G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Ghilea
Corina, telefon: 0257.281.847,
luni-vineri, între orele 09.00-15.00.
l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Conservator TPI: 1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.01.2018, ora 14.00;
-Proba practică în data de
16.01.2018, ora 14.00; -Interviul în
data de 17.01.2018, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii medii,
absolvent al unui liceu cu diplomă
de bacalaureat; -Vechime în specialitatea studiilor- nu este cazul;
-Vechime în muncă: minim 1 an;
-Cunoştinţe de operare/programare
pe calculator (necesitate și nivel):
programe de baze de date și editare
text Office; nivel mediu; -Posesor al
permisului de conducere minim
categoria B; -Abilități, calități și
aptitudini necesare: bune abilităţi
de comunicare, capacitate de
analiză, bun organizator, muncă în
echipă; -Cerințe specifice: disponibilitate pentru muncă în teren
(delegări) și depozit, pentru
program prelungit, în condiţii
speciale şi de stres, dexteritate în
manevrarea obiectelor din gestiune
(ceramică, piatră, metal etc);
-Cunoașterea la nivel mediu a unei
limbi străine. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Complexului Muzeal Arad,
P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Ghilea
Corina, telefon: 0257.281.847,
luni-vineri, între orele 09.00-15.00.

Institutul de Filosoﬁe şi Psihologie «C. Rădulescu-Motru» cu sediul în Bucureşti, strada Calea 13
Septembrie nr. 13, organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţiﬁc gradul III
în domeniul Filosoﬁe –specialitatea Filosoﬁe românească. Literatură slavo-română. Literatura veche
bisericească, cronicarii. Condiţiile pentru participarea la concurs sunt următoarele: doctorat în
ﬁlosoﬁe, activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin
6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din
af
afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţiﬁce, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru
candidaţii care deţin titlul de doctor.
Concursurile se vor desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare la sediul Institutului, Bucureşti, strada Calea 13 Septembrie nr.13.Dosarele de
concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului în „Jurnalul Naţional” şi la
avizierul Institutului, la Compartimentul Resurse Umane al Institutului, de luni până vineri între
orele 10–12.Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile menţionate şi care nu conţin lucrări în
specialitatea postului scos la concurs nu vor ﬁ acceptate. Informaţii suplimentare pentru
completarea dosarelor se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane al Institutului, la tel.
021.3182449.
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l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Referent de specialitate GP I: 1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.01.2018,
ora 14.00; -Proba practică în data
de 23.01.2018, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă
în domeniul științe economice;
-vechime: minim 5 ani în specialitatea studiilor absolvite; -curs de
achiziții publice absolvit cu certificat acreditat; -cunoașterea unei
limbi de circulație internațională nivel minim; -cunoștințe de
operare pe calculator: Word, Excel.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ța G.Enescu,
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ța
G.Enescu, nr.1, persoană de
contact: Corina Ghilea, telefon:
0257.281.847, luni-vineri, între
orele 09.00-15.00.
l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Muncitor calificat TP I: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.01.2018,
ora 14.00; -Proba practică în data
de 23.01.2018, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii medii,
absolvent al unei școli profesionale
cu diplomă de bacalaureat;
-vechime: minim 1 an în specialitatea studiilor absolvite; -cursuri de
calificare atestate cu certificat;
-posesor al permis de conducere
categoria B; -experiență în una din
meseriile: lăcătuș, instalator instalații sanitare, mecanic, tmplărie,
electrician. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Complexului Muzeal Arad,
P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Corina
Ghilea, telefon: 0257.281.847,
luni-vineri, între orele 09.00-15.00.
l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Supraveghetoare muzeu: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 15.01.2018,
ora 14.00; -Proba practică în data
de 16.01.2018, ora 14.00; -Interviul
în data de 17.01.2018, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii medii,
absolvent al unui liceu cu diplomă
de bacalaureat; -Vechime în specialitatea studiilor- nu este cazul;
-Vechime în muncă: minim 1 an;
-Cunoştinţe de operare pe calcu-
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lator: nivel mediu; -Abilități, calități și aptitudini necesare: bune
abilităţi de comunicare, capacitate
de analiză și gestiune, bun organizator, muncă în echipă, atenție
distributivă. Cerințe specifice:
disponibilitate pentru muncă în
teren (delegări) și depozit, pentru
program prelungit, în condiţii
speciale şi de stres, dexteritate în
manevrarea obiectelor din expoziție, realizarea și întreținerea
curățeniei pe sala de expunere;
-Cunoașterea la nivel mediu a unei
limbi străine. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Complexului Muzeal Arad,
P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Ghilea
Corina, telefon: 0257.281.847,
luni-vineri, între orele 09.00-15.00.

obține în intervalul orar 9.00-14.00,
la sediul Filarmonicii „Banatul”
Timişoara, din B-dul C.D.Loga,
nr.1, sau la numărul de telefon:
0256.492.521.

l Primăria Comunei Fruntişeni,
judeţul Vaslui, cu sediul în localitatea Fruntişeni, judeţul Vaslui,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -asistent medical
comunitar debutant, număr
posturi: 1, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 11.01.2018,
ora 10.00; -Proba practică în data
de 12.01.2018, ora 10.00, şi interviul în data de 12.01.2018, ora
12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: postliceale cu diplomă şi
drept de practică; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu necesită.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Fruntişeni, judeţul
Vaslui. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Fruntişeni, persoană de contact: Hazazup
Mircea, telefon: 0751.224.267,
e-mail: primariafruntiseni@yahoo.
com

l Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 6 organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea a 5 funcţii publice specifice de execuţie vacante din cadrul
Direcţiei Ordine Publică, respectiv:
-poliţist local, clasa III, gradul
profesional debutant- Serviciul 1
Ordine Publică, Pază și Proximitate -1 post; -poliţist local, clasa III,
gradul profesional asistent- Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și
Proximitate -2 posturi; -poliţist
local, clasa I, gradul profesional
debutant- Serviciul 3 Ordine
Publică, Pază și Proximitate -1
post; -poliţist local, clasa I, gradul
profesional asistent- Serviciul 4
Ordine Publică, Pază și Proximitate -1 post. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de
15.01.2018, ora 10.00. Locația de
desfășurare a probei scrise: sediul
Primăriei Sector 6 din Calea
Plevnei nr. 147-149, sector 6. Data
susţinerii interviului va fi comunicată ulterior. Dosarele de concurs
se depun în termen de 20 de zile de
la data publicării anunțului în ziar,
respectiv în perioada 14.12.2017–
03.01.2018. Condițiile de participare la concurs, bibliografia,
atribuțiile prevăzute în fișa postului
precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la
sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în
șos. Orhideelor nr. 2d, sector 6 și pe
pagina de internet a instituției
(www.politia6.ro). Coordonate de
contact: adresa de corespondență:
şos. Orhideelor nr. 2d, sector 6,
București. Telefon: 021.413.17.38;
fax: 021.413.17.43; e-mail: resurse.
umane@politia6.ro. Persoană de
contact: Dumitrescu Camelia–
consilier, Serviciul Resurse Umane,
Formare Profesională și Instruire.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei, la
numărul de telefon: 021.413.17.38Serviciul Resurse Umane, Formare
Profesională şi Instruire și pe
pagina de internet a instituției.

l Filarmonica Banatul Timişoara
organizează în data de 15.01.2018,
ora 10.00, concurs în vederea
ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei vacante, în regim
contractual, din cadrul Filarmonicii Banatul Timişoara de:
-Economist IA- Financiar-contabilitate; -Portar de zi (cu atribuții de
pompier). Condiţiile generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011. Pentru economist:
-Studii superioare de lungă durată,
cu diplomă de licenţă în domeniul
economic; -Vechime în specialitatea
studiilor de minim 7 ani; -Cunoștințe și aptitudini de utilizare a
calculatorului: Microsoft Office
(Word, Excel, Power point). Pentru
portar: -minimum studii generale;
-vechime în muncă: minim 3 (trei)
ani; -deţinător al atestatului/certificatului de calificare profesională ca
agent de pază şi ordine; -deţinător
al atestatului de pompier. Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs este 05.01.2018, ora 12.00.
Condițiile de participare la concurs
și bibliografia se afișează la sediu și
pe site-ul: www.filarmonicabanatul.
ro. Relații suplimentare se pot

l Primăria Comunei Calopăr, cu
sediul în localitatea Calopăr, strada
Principală, numărul 572, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Consilier juridic S ( II),
1 post perioadă nedeterminată,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 11.01.2018,
ora 10,00, Proba interviu în data de
15.01.2018, ora 10,00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii studii superioare de specialitate juridică/de
drept, de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; vechime în
muncă: minim 3 ani, vechime în
specialitate: minim 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul Primariei
Comunei Calopăr, str.Principală,
nr.572, judeţul Dolj. Relaţii suplimentare la sediul: Primariei
Comunei Calopăr, str.Principală,
nr.572, judeţul Dolj. Persoană
contact secretar UAT Calopărtelefon 0785.273.678, fax: 0251.350

734, E-mail: primaria_calopar08@
yahoo.com
l Academia Română - Filiala Iaşi
cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9,
în data de 11 ianuarie 2018, organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant
conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate
gradul I (S), din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice,
normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă,
conform legii). Concursul va
consta în două probe: proba scrisă
în data de 11.01.2018, ora 10:00,
proba practica 16.01.2018, ora
10:00 și interviul în data de
19.01.2018, ora 10:00. Condiţii:
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență sau
echivalentă în domeniul juridic
economic sau tehnic, vechime
minima de 4 ani de ocupare a unui
post cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice in cadrul unei institutii bugetare în specialitatea
studiilor necesare funcției de
execuție, cunoștințe operare PC –
Windows, Microsoft Office, utilizarea SEAP – nivel mediu.
Termenul de depunere a dosarelor
este 03 ianuarie 2018, ora 15:00.
Relaţii suplimentare la telefon
0332101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.
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 conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concursul
pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector
de specialitate, gradul profesional
debutant, perioadă nedeterminată
la Compartimentul finanțe-contabilitate, resurse umane și administrativ. A. Condiţiile de participare
la concurs: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniile: științe economice (specializările: contabilitate) sau științe
politice. B.Data, ora şi locul de
desfă şu ra re a c on c u r s u l u i .
Concursul se va desfăşura la sediul
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj, astfel: 08 ianuarie 2018, ora 10,00 proba scrisă; 11
ianuarie, ora 10,00 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
Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
Gorj, telefon 0253.213.710.

CITAȚII
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida,
Bavla Ida, toţi cu domiciliul necunoscut, sunt citaţi pe data de
12.02.2018 la Judecătoria Turda în
dos. nr.455/328/2015 în calitate de
pârâţi.
l Domnul Bursuc Sebastian
Stefan, cu ultimul domiciliu

cunoscut in loc. Iasi, Ale. Decebal,
Nr.9, Sc.A, Et.3, Ap.16, jud. Iasi,
este chemat la Judecatoria IASI, cu
sediul in Iaşi, str. Anastasie Panu
nr. 25, Sala 4 - Camera de consiliu,
Completul C17, în ziua
de 23.01.2018, ora 08.300, in calitate de Pârât, în proces cu EON
Energie Romania SA în calitate de
Reclamant, cerere de valoare
redusă., dosar nr. 17269/245/2017.
l Numitul Florea Stelian, cu
domiciliul cunoscut in sat Hărmăneştii Vechi, comuna Hărmăneşti,
jud. Iaşi, este citat la Judecătoria
Arad, în calitate de prât, in proces
cu Achim Corina Gabriela, in
dosar nr. 15918/55/2017, avand ca
obiect autoritatea parinteasca si
locuinta minor, pentru termenul de
judecata din 16.01.2018, ora 8.30.
l Se citează SA.BE.VA Italia
Maramureș, CUI: 26535113,
J24/124/2010, cu ultimul sediu
cunoscut în Municipiul Baia Mare,
B-Dul Unirii, Nr.16, etaj VI, ap.22,
județ Maramureș, şi în prezent cu
sediul necunoscut, pentru a se
prezenta la Judecătoria Baia Mare,
camera Sala 33 civil, Completul
nr.16 civil dr.familiei şi minori
ncpc, în data de 23 Februarie 2018,
ora 8.30, în calitate de pârâtă, în
proces cu CNCIR SA, în calitate de
reclamantă, pentru fond -cerere de
valoare redusă, ce face obiectul
dosarului nr.2759/182/2017.
l Se citează pârâtul Lecsa Mihai,
cu domiciliul în com.Goieşti, sat
Vladimir, nr.39, jud.Dolj, în dosarul
19881/215/2017, cu termen de judecată: 07.02.2018.
l A fost deschisă procedura de
declarare judecătorească a morții
privind pe numiții Chevereșan
Partenie și Chevereșan Iovan, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Topolovățu Mare, sat
Cralovăț, nr. 103, județ Timiș, în
prezent cu domiciliul necunoscut.
Această procedură face obiectul
dosarului nr. 3553/252/2017, aflat
pe rolul Judecătoriei Lugoj, cu
sediul în Lugoj, str. 20 decembrie
1989, nr. 13, județ Timiș. Orice
persoană care cunoaște date în
legătură cu sus-numiții este invitată ca, în timp de două luni de la
publicarea acestui anunț, să comunice instanței aceste date, cu referire la dosarul mai sus indicat.
l Biroul Individual Notarial
Măduța Ioana-Adina din Oradea,
str. Primăriei, nr. 6/2, județul Bihor,
număr telefon: 0723.257.465,
citează toți succesibilii, având
numele și domiciliile necunoscute,
pentru a participa în data de
15.01.2018 la dezbaterea succesiunii după defuncta Kormendy
Lidia, CNP: 2230620054657, decedată la data de 23.09.2017, cu
ultimul domiciliu în mun. Oradea,
str. Italiană, nr. 26, județul Bihor,
dosar succesoral aflat pe rolul biroului notarial sub nr. 36/2017.
Defuncta Kormendy Lidia s-a
născut la data 20.06.1923, în
Davidov-Brod, Ukraina, din
părinții Petru și Nina.
l Anunţ despre deschiderea procedurii de declarare a morţii privind
pe numitul Moscalu V. Ioan născut
la data de 16.05.1957 cu ultimul
domiciliu în sat Schit- Orăşeni,
com. Cristeşti, jud. Botoşani, în

anunțuri

www.jurnalul.ro
dosar nr. 20040/193/2017, cu invitaţia ca orice persoană să comunice
datele pe care le cunoaşte în legătură cu cel dispărut, în termen de
cel mult două luni de la data publicării anunţului.

DIVERSE
l Judecătoria Iași, sentința civilă
n r. 3 7 4 8 / 2 0 1 7 , d o s a r n r.
17980/245/2015. În temeiul art.3
al.1 lit.b din Regulamentul nr.
2201/2003 al Consiliului Europei
respinge excepția necompetenței
internaționale a instanțelor
române. Admite în parte cererea
formulată de reclamanta Cozma
Sînziana, CNP 2730707221249, cu
domiciliul procedural ales la
cabinet de avocat “Mihai-Pintili
Alexandra”, situat în Iași, str.Gr.
Ureche, nr. 3, bl. Gh. Șontu, Class
Ofice Center Bir.11, jud.Iași, în
contradictoriu cu pârâtul Cozma
Dorin, CNP 1670106372233, cu
domiciliul în Iași, str.N. Iorga, nr.7,
bl.K1, sc.H, et.1, ap.7, jud. Iași.
Desface din culpa comună căsătoria părților încheiată la data de
8.11.1997 în fața delegatului de
stare civilă al Consiliului local al
comunei Prejmer. Dispune ca reclamanta să revină la numele purtat
anterior căsătoriei, Pînzaru. În
temeiul art. 453 cod proc.civ.,
obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1250 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu
apel în 30 de zile de la comunicare,
calea de atac urmând a se depune
la Judecătoria Iași. Pronunțată în
ședința public, azi, 22.03.2017.
l SC OMV Petrom SA, titular al
proiectului “Lucrari de suprafata,
foraj, echipare de suprafata si
conducta amestec sonda 521
Barbuncesti”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Buzau,
in cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului si de
evaluare adecvata pentru proiectul
mentionat, propus a fi amplasat in
extravilan sat Barbuncesti, comuna
Tisau, jud. Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Buzau din Buzau, str.
Democratiei, nr. 11, in zilele de
luni-vineri, intre orele 8 – 14,
precum si la urmatoarea adresa de
internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de
18.12.2017.

l I.P.J. Hunedoara, cu sediul în
Deva, str. M. Eminescu, nr. 130,
anunță transmiterea fără plată
către instituții publice, persoane
juridice sau persoane fizice a unui
câine, rasa ciobănesc german,
mascul cu vârsta de 10 ani și 6 luni.
Precizăm că animalul poate fi
văzut la sediul postului de poliție
T.F. Livezeni, iar predarea acestuia
se va face către primul solicitant,
indiferent că este vorba de o instituție publică, persoană juridică sau
persoană fizică. Date suplimentare
se obțin la telefon 0254.206722, int.
20238, respectiv 0765279730.

ADUNĂRI GENERALE
l Compania de Apă Oltenia SA,
cu sediul în Craiova, str.Brestei, nr.
133, judeţul Dolj, RO11400673,
J16/63/1999, în conformitate cu
dispoziţiile art.117 alin.1 şi art.113,
lit.d din Legea 31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
prevederile art.12 pct.12.3 lit.e şi
art. 13 pct. 31.1 din Actul Constitutiv al societăţii, prin Preşedintele
Consiliului de Administraţie al SC
Compania de Apă Oltenia SA,
dl.Dincă Aurel, Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor SC Compania de Apă
Oltenia SA la data de 15.01.2018,
ora 13.00, la sediul societăţii din
Craiova, str.Brestei, nr.133, judeţul
Dolj, cu următoarea ordine de zi: 1.
Analiza şi aprobarea recalculării
remuneraţiei brute lunare a administratorilor Companiei de Apă
Oltenia, în conformitatate cu
prevederile art.18 din OUG
90/2017. Documentele şi materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi
a Adunării pot fi consultate pe
site-ul oficial al societăţii sau la
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr. 133, judeţul Dolj. În
cazul neîndeplinirii cvorumului
statutar necesar deliberărilor la
prima convocare, următoarea
Adunare Generală Ordinară a
Acţionarilor SC Compania de Apă
Oltenia SA va avea loc în data de
31.01.2018, ora 13.00 la sediul
societăţii din Craiova, str.Brestei,
nr.133, judeţul Dolj, cu aceeaşi
ordine de zi stabilită pentru prima
Adunare Generală Ordinară.
l Compania de Apă Oltenia SA,
cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr.
133, judeţul Dolj, RO11400673,
J16/63/1999, în conformitate cu
dispoziţiile art. 117, alin. 1 şi art.
113, lit.d din Legea 31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl.
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notiﬁcă deschiderea procedurii
simpliﬁcate a insolvenţei împotriva debitorului S.C. PETROMILAVIA
S.R.L., prin Încheierea civilă nr 90/JS/CC din data de 07.12.2017
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul
4367/115/2017.
Debitorul S.C. PETROMILAVIA S.R.L are obligaţia ca în termen de 10
zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura
insolvenţei.
Creditorii debitorului S.C. PETROMILAVIA S.R.L. cu sediul social în
Anina, str. Uzinei, nr.1, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul
comerţului J11/188/2014, CUI 33041562 trebuie să procedeze la
înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere
a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de
22.01.2018. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare
de 200 lei.

prevederile art. 12 pct.12.3 lit e şi
art. 13 pct.31.1 din Actul Constitutiv al societăţii, prin Preşedintele
Consiliului de Admninistraţie al
SC Compania de Apă Oltenia SA,
dl. Dincă Aurel, CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor SC Compania de
Apă Oltenia SA la data de
31.01.2018, ora 14.00, la sediul
societăţii din Craiova, str.Brestei,
nr.133, judeţul Dolj, cu următoarea
ordine de zi: 1. Înfiinţarea unui
punct de lucru al Companiei de
Apă Oltenia SA în comuna Cârcea,
str.Preot Tarineanu, nr.3, judeţul
Dolj, având ca obiect de activitate
„Captarea, tratarea şi distribuţia
apei- cod CAEN 3600” şi „Colectarea şi tratarea apelor uzate- cod
CAEN 3700”. Documentele şi
materialele informative referitoare
la problemele incluse pe ordinea de
zi a Adunării pot fi consultate pe
site-ul oficial al societăţii sau la
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr. 133, judeţul Dolj. În
cazul neîndeplinirii cvorumului
statutar necesar deliberărilor la
prima convocare, următoarea
Adunare Generală Extraordinară a
Acţionarilor SC Compania de Apă
Oltenia SA va avea loc în data de
15.02.2018, ora 14.00, la sediul
societăţii din Craiova, str. Brestei,
nr. 133, judeţul Dolj, cu aceeaşi
ordine de zi stabilită pentru prima
Adunare Generală Extraordinară.
l Convocare Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Prospectiuni S.A. Subscrisa
Euro Insol SPRL, cu sediul ales
pentru comunicare în București,
strada Costache Negri nr. 1-5, etaj
3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285, în
calitate de administrator judiciar al
societăţii Prospecțiuni S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub
numărul J40/4072/1991, C.U.I.
1552801 cu sediul în București,
strada Caransebeș, nr. 1, sector 1,
tel: 021.319.66.60, fax:
021.319.66.56 („Societatea”)
desemnat în data de 05.04.2016 în
dosarul nr. 12297/3/2016 aflat pe
rolul Tribunalului București, Secția
a VII-a Civilă, în temeiul Legii nr.
85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind
piața de capital, cu modificările și
completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale
acționarilor în cadrul adunărilor
generale ale societăților comerciale,
cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al
societății: convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Prospectiuni S.A.
pentru data de 01.02.2018 ora
11.00 la sediul Societăţii din Bucureşti, Strada Caransebeş nr. 1,
sector 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea ca
ordine de zi următoarele: 1. Modificarea actului constitutiv al societăţii, Capitolul I, art. 3, în ceea ce
priveşte schimbarea sediului social
din Bucureşti, Strada Caransebes
nr. 1, sector 1 în Bucureşti, Strada
Coralilor nr. 20 C, Sectorul 1. 2.
Înlocuirea auditorului extern; 3.
Aprobarea datei de 21/02/2018 ca
dată de înregistrare a hotărârii
AGEA pentru identificarea acţio-

narilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârii AGEA, conform
art. 238 din Legea 297/2004 privind
piaţa de capital şi a datei de
20/02/2018 ca ex-date calculată în
conformitate cu definiţia dată de
prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 4. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor
Nicolae, Administrator special, cu
aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri AGEA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru
înregistrarea acesteia la ASF, BVB,
Oficiul Registrului Comerțului
București, semnarea Actului
Constitutiv actualizat și a altor
documente necesare la notariat.
Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o
parte din puterile conferite mai sus
oricărei persoane competente
pentru a îndeplini acest mandat. În
cazul în care nu se întruneşte
cvorumul legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii Prospectiuni S.A. va avea
loc în data de 02.02.2018 în acelaşi
loc, la aceleași ore, cu aceeași
ordine de zi și cu aceeași dată de
referinţă. Capitalul social al Prospecțiuni S.A. este format din
718.048.725 acțiuni nominative,
dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune
deținută dând dreptul la un vot în
Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor. Participă acţionarii
înscrişi în registrul de evidenţă al
acţionarilor la data de 15.01.2018,
considerată data de referinţă. Unul
sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social are/
au dreptul de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinară cu condiţia
ca fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală şi de asemenea
are/ au dreptul de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare, însoţite de
copiile actelor de identitate
(buletin/ carte de identitate în cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acţionarilor, pot
fi depuse la sediul societăţii din
Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1,
sector 1, în termen de cel mult 15
zile de la data publicării prezentei
convocări în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a, în plic
închis, cu menţiunea scrisă în clar
şi cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ DIN DATA
DE 01/ 02.02.2018. Fiecare acţionar
poate depune întrebări în scris
privind punctele de pe ordinea de
zi a Adunării Generale Extraordinare, însoţite de copia actului de
identitate valabil (buletin/ carte de
identitate în cazul persoanelor
fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice),
la sediul Societăţii din Bucureşti,
str. Caransebeş nr. 1, sector 1, până
la data de 25.01.2018, în plic închis,
cu menţiunea scrisă în clar şi cu
majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ DIN DATA
DE 01/02.02.2018. Accesul acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor
la data de referinţă, în locul în care
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se desfăşoară adunarea generală a
acţionarilor, este permis prin
simpla probă a identităţii acestora,
făcută în cazul acţionarilor
persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane
fizice reprezentate, în baza unei
împuterniciri speciale (procuri
speciale) sau generale. Procurile
speciale se pot obţine de la sediul
societăţii sau accesând pagina de
internet, la adresa www.prospectiuni.ro, secţiunea Investitori/ AGA
începând cu data de 29.12.2017.
Împuternicirea generală se poate
acorda de către acţionarul emitent,
în condiţiile Legii 297/2004 privind
piața de capital, art. 243 alin. 6
indice 2– 6 indice 5, unui intermediar, conform art. 2 alin.(1) punctul
14 din aceeaşi lege sau unui avocat.
La completarea procurilor speciale
acționarii trebuie să țină cont de
posibilitatea completării/ actualizării ordinii de zi, caz în care aceste
documente vor fi actualizate și
disponibilizate până cel târziu la
data de 15.01.2018. Acţionarii
persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum
şi acţionarii persoane juridice, vor
depune până la data de 30.01.2018,
la sediul societăţii, împuternicirile
speciale sau generale prin care
împuternicesc alte persoane să-i
reprezinte. Acționarii Societății
înregistrați la Data de Referinţă în
registrul acţionarilor eliberat de
Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor, prin utilizarea formularului
de buletin de vot pentru votul prin
corespondenţă ("Buletinul de vot").
Buletinul de vot poate fi obţinut
începând cu data de 29.12.2017 de
la Registratura Societăţii şi de pe
website-ul Societăţii (www.prospectiuni.ro). În cazul votului prin
corespondenţă, Buletinele de vot,
completate şi semnate, pot fi transmise sau depuse personal către/ la
Registratura Societăţii prin orice
formă de curierat cu confirmare de
primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societăţii până cel târziu la
data de 29.01.2018, în plic închis,
cu menţiunea scrisă în clar şi cu
majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ DIN DATA
DE 01/02.02.2018. Buletinele de vot
care nu sunt primite la Registratura Societăţii până la data mai sus
menţionată nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului şi
majorităţii în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor. La
completarea votului prin corespondență acționarii trebuie să țină cont
de posibilitatea completării/ actualizării ordinii de zi, caz în care
aceste documente vor fi actualizate
și disponibilizate până cel târziu la
data de 15.01.2018. Sub sancţiunea
neluării în considerare a voturilor
exprimate prin corespondenţă în
caz contrar, formularele de vot prin
corespondenţă trebuie însoţite obligatoriu de documente care să
permită identificare acţionarilor,
astfel: În cazul acţionarilor
persoane fizice: -copie C.I./ B.I. sau
paşaport în termen de valabilitate;
-un specimen de semnătură legalizat/ certificat de un notar public
sau de un organism cu competenţe
de legalizare/ certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la
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anunțuri

legalizarea/ certificarea semnăturii
aplicate pe formularul de vot prin
corespondenţă; -dacă este cazul,
copie C.I./ B.I. paşaport în termen
de valabilitate şi specimen de
semnătură care să îndeplinească
toate condiţiile de mai sus pentru
reprezentantul legal al acţionarului
persoană fizică, precum şi copie a
documentului oficial care atestă
calitatea de reprezentant legal
(poate fi orice document din care
rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu
a acţionarului persoană fizică şi/
sau motivul pentru care acestuia
i-a fost desemnat un reprezentant
legal). În cazul acţionarilor
persoane juridice: -copie C.I./ B.I.
sau paşaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al
acţionarului -persoană juridică; -un
specimen de semnătură pentru
reprezentantul legal al acţionarului, legalizat/ certificat de un
notar sau de un alt organism cu
competenţe de legalizare/ certificare a semnăturii sau se poate
proceda direct la legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate pe
formularul de vot prin corespondenţă; -copie a certificatului de
înmatriculare sau a unui document
echivalent; -copie a documentului
oficial care atestă calitatea de
reprezentant legal a persoanei
fizice care semnează formularul de
vot prin corespondenţă în numele
acţionarului -persoană juridică
(poate fi un certificat emis de
Registrul Comerţului sau de orice
alt organism similar). Documentele, materialele informative şi
proiectele de hotărâri în legătură
cu Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot fi consultate de acţionari la sediul societăţii,
în zilele lucrătoare, începând cu
data de 29.12.2017. Pentru a se
asigura condiţii bune de desfăşurare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prospecțiuni
S.A., rugăm ca acţionarii să-şi
anunţe din timp intenţia de a participa la şedinţă, la telefon numărul
021.319.66.60/ int. 2104 sau prin
fax la numărul 021.319.66.56, până
cel târziu în data de 30.01.2018.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la Biroul Juridic/ Relaţii
Investitori, la numărul de telefon
menţionat mai sus şi pe website-ul
societăţii (www.prospectiuni.ro).
Administrator judiciar, Euro Insol
SPRL, prin Practician Coordonator.

LICITAȚII
l SC Elbama Star SRL prin administrator judiciar, anunta vanzarea
la licitatie publica a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare, respectiv: Dumper
Moxi an de fabricatie 1999 la pretul
de 44.703,2 lei (fara TVA), Autoincarcator Ahlmann la pretul de
18.132 lei (fara TVA), Eurocompactor Walzenzung la pretul de
43520 lei (fara TVA); Autosasiu
basculanta DAC la pretul de
7.253,6 lei (fara TVA), Rezervor
cisterna la pretul de 1.600 lei (fara
TVA), Dumper Terex la pretul de
43.520 lei (fara TVA). Vanzarea la
licitatie publica se efectueaza
conform hotararii Adunarii Creditorilor din 30.08.2016, 16.02.2017 si
26.06.2017. Pretul de pornire al
licitatiei pentru fiecare bun mobil
este in conformitate cu regulamentul de participare la licitatie;
pretul vanzarii este purtator de
TVA. Licitatiile publice vor avea
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loc pe data de: 10.01.2018,
17.01.2018, 23.01.2018 si
31.01.2018 orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de
participare si relatii suplimentare
la tel. 0344104525.
l Just Insolv SPRL anunta
vanzarea la licitaţie publică a
bunurilor aflate in patrimoniul SC
Costrade Impex SRL. Licitatia are
loc in baza Adunarii Creditorilor
din data de 04.08.2015 si din
15.11.2017, pretul de pornire al
licitatiei fiind redus cu 10% din cel
stabilit in raportul de evaluare.
Licitaţiilor publice vor avea loc pe
data de 20.12.2017, 03.01.2018,
17.01.2018, 31.01.2018, 08.02.2018,
22.02.2018, 06.03.2018, 20.03.2018,
03.04.2018 si 17.04.2018, orele
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare la
0344104525.
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
organizează licitaţie publică
deschisă, în data de 21.12.2017:
-pentru concesionare teren în
suprafaţă de 1115 mp situat în sat
Proselnici pentru exploatare în
scop rezidenţial- orele 12.00. Preţul
minim de pornire al licitaţiei
publice deschise este de 533 Lei/ an
pentru întreaga suprafaţă; -pentru
concesionare teren în suprafaţă de
18.416 mp situat în sat Horpaz
pentru construire centru de
recreere- orele 11.00. Preţul minim
de pornire al licitaţiei publice
deschise este de 6408 Lei/ an pentru
întreaga suprafaţă. Caietul de
sarcini poate fi obţinut de la Biroul
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. Costul Caietului de sarcini
este de 50 Lei. Data limită pentru
depunerea ofertelor: 20.12.2017,
orele 16.00.
l Societatea Complexul Energetic
Oltenia S.A. cu sediul în localitatea
Targu Jiu, str. A.I.Cuza, nr.5,
judeţul Gorj, C.U.I. 30267310,
atribut fiscal RO, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Gorj sub
numărul J18/311/31.05.2012. organizeaza în data de 18.12.2017, ora
12:00 , la sediul său, licitatie
deschisa cu preselectie cu strigare
pentru vânzarea unui volum
maxim de 78.080 mc masa
lemnoasa pe picior, pe o perioadă
de 4 ani, zona Rovinari, zona Jilţ şi
zona Motru. Documentaţia de
vânzare (Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii
de licitaţie, caietul de sarcini,
proiect de contract şi formulare) se
poate procura doar in baza unei
solicitari transmisa la adresa e-mail
dumitru.mocioi@ceoltenia.ro,
persoana de contact: Dumitru
Mocioi, tel: 0372819788
(0722687848). Data limită de depunere a ofertelor este 18.12.2017,
ora 11:00
l Debitorul SC Re.Ma-Lemn G.P.
SRL, cu sediul în com. Gogosu, sat.
Gogosu, nr. 382, jud. Mehedinţi,
CIF: 31013329, J25/503/2012 aflata
în procedură de faliment, in
bankruptcy, en faillite în dosar nr.
3038/101/2016 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL scoate la vânzare urmatorul
bun imobil proprietate imobiliara

compusa din: Teren intravilan
situat in comuna Gogosu, Tarla 34,
Parcela 1690/1, cu o suprafata
totala de 5.154 mp (5.088 din acte)
avand numar cadastral 50663 si
anexa gater cu o suprafata
construita de 63,84 mp + împrejmuire gard la pretul de 16.745
EURO exclusiv tva (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii).
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.
7A, jud. Mehedinţi la data de
19.12.2017 orele 14:00. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al
licitaţiei și să achiziționeze caietul
de sarcină in suma de 500 lei cu cel
puțin 2 (doua) ore înainte de ora
licitației. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox
din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină
la adresa menționată anterior
respectiv localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul
Mehedinţi. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa
anunte lichidatorul judiciar inainte
de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi, telefon
0742592183, 0756482035 tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro.;
site www.consultant-insolventa.ro.
l Debitorul SC Tehnosoft SRL, cu
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Calea
Dudasului, nr.49, jud.Mehedinţi,
CIF:15331886, J25/131/2003, aflata
în procedură de faliment în dosar
nr. 5237/101/2015 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL, scoate la vânzare: - Proprietate imobiliara de tip industrial nr.
cadastral 5075/C1, C2, C3, C4, C5,
situata in Dr.Tr.Severin, str.Calea
Dudasului nr.49, jud.Mehedinti in
suma de 587.400 Lei exclusiv TVA,
formată din: -Dormitoare
Su=321,37 mp,Cămin nefamiliști
(Birouri) Su=194,70 mp, Hală
sortare, centrală, depozit
Su=1.418,97 mp, Alei betonate
Su=1.090,97 mp, Platformă betonată Su=270,34 mp. Nota :Terenul
aferent proprietății, în suprafață de
8717 mp, nu este in patrimoniul
debitoarei SC Tehnosoft SRL fiind
proprietatea Administrației Domeniilor Statului . Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunului
imobil * Proprietate imobiliară de
tip industrial * descris anterior, o
reprezinta sentința nr.62 din data
de 29.02.2016 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată
de către judecătorul sindic in
d o s a r u l d e i n s o l v e n ț ă n r.
5237/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi
la data de 10.01.2018 orele 15:00.
Informăm toți ofertanţii faptul că
sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa de lici-

taţie din data de 10.01.2018 orele
15:00 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox
din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină
până la data de 10.01.2018 orele
14:00 la adresa menționată anterior
respectiv localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul
Mehedinţi. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii la sediul
lichidatorului judiciar sau la
telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 email : office@consultant-insolventa.ro.
l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL
cu sediul social in Dr. Tr. Severin,
str. Topolnitei nr. 7, bl. 1, sc.4, ap.
12, jud. Mehedinti, CIF: 11614898,
J25/54/1999, aflata in procedura de
faliment, dosar nr. 3304/101/2012
prin lichidator judiciar asociati
prin contract reprezentati prin,
Consultant Insolventa SPRL,
Cabinet Insolventa Gradinaru
Valentina, Visal Consulting SPRL
și YNA Consulting SPRL, scoate la
vanzare la un pret diminuat cu
35% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare proprietate
imobiliara compusa din teren in
suprafata de 1254 mp situat in
comuna Devesel, judetul Mehedinti, constructie in suprafata
totala de 774,09 mp din care –
subsolul cu 2 incaperi, hol acces si
scari acces (Su=163,54 mp), parter
cu 2 spatii comerciale, 5 magazii,
hol 2 casa scarii, 2 intrari subsol
(Su=307,63), etaj cu 2 casa scarii,
magazin, hol si 3 birouri
(Su=302,92 mp). si grup sanitar cu
2 incaperi in suprafata de 5,36
m.p., CF nr. 50091, Nr. CF vechi
308, Nr. Cadastral vechi 352, la
pretul de 71.435,00 euro exclusiv
TVA(pret ce se va plati in lei la
cursul BNR din ziua platii). La
pretul stabilit prin raportul de
evaluare: Teren intravilan situat in
Dr.Tr.Severin, amplasat in zona
Aeroport, avand suprafata de
325,00 mp, nr. cadastral 52618, la
pretul de 1.600 euro / 7.100 lei;
Teren intravilan situat in Dr.Tr.
Severin, amplasat in zona Aeroport, avand suprafata de 324,00
mp, nr. cadastral 56872, la pretul
de 1.600 euro / 7.100 lei; Teren
intravilan situat in Dr.Tr.Severin,
amplasat in zona Aeroport, avand
suprafata de 324,00 mp, nr. cadastral 57299, la pretul de 1.600 euro /
7.100 lei; Teren intravilan situat in
Dr.Tr.Severin, amplasat in zona
Aeroport, avand suprafata de
325,00 mp, nr. cadastral 60378, la
pretul de 1.600 euro / 7.100 lei;
Titlul executoriu in baza caruia
lichidatorul judiciar procedeaza la
vanzarea bunurilor imobile
*proprietate imobiliara compusa
din teren in suprafata de 1254 mp*
si terenuri descrise anterior, il
reprezinta sentinta comerciala nr.
498 din data de 01.11.2012 de
deschidere a procedurii de faliment
pronuntata de catre judecatorul
sindic in dosarul de insolventa nr.
3304/101/20112. Licitatia va avea
loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 10.01.2018 orele
14,00. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea la
banca, pana la data inceperii licitatiei, a unei cautiuni de 10% din

pretul de pornire a licitatiei si
achizitionarea caietului de sarcini.
Invitam pe toti cei care vor sa se
prezinte la sedinta de licitatie la
termenul de vanzare, la locul fixat
in acest scop si pana la acel termen
sa depuna oferte de cumparare.
Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte
de data stabilita pentru vanzare in
termen, sub sanctiunea prevazuta
de lege. Relatii la telefoanele:
0752819051, 0742592183,
0252354399. Email: office@consultant-insolventa.ro.

PIERDERI
l Pierdut carnet student U.P.B.,
Facultatea A.C.S., nume: Neagu
Andrei.
l Pierdut card/ legitimatie avocat
cu numarul 12685. Novac Alina
l Dop Ştefăniţă-Gabriel, din
Turnu Măgurele, pierdut Certificat
de pregătire profesională a conducătorului auto nr. 072679 eliberat
de ADR şi Certificat profesional
conducător auto marfă nr.
0352931000 eliberat de ARR Bucureşti. Le declar nule.
l Societatea CMR Logistics S.R.L.
cu sediul: oraş Bragadiru, str.
Florilor nr. 12, bl. P15, sc. 2, et.1,
ap. 16, jud. Ilfov, înregistrată la
Registrul Comerţului Ilfov sub
numărul J23/1767/2005, C.U.I.
17974586, declar pierdute şi nule
certificatele constatatoare emise în
temeiul Legii nr. 359/2004 aferente
sediului social şi terţi beneficiari.
l ABC Asigurări Reasigurări SA
declar pierdut carnet chitanţier
BWLU 8675051 – 8675075. Îl
declar nul.
l Declar pierdut si nul certificat
constatator detinut de societatea
Teslo-Com Auto SRL cu sediul in
Toplita, str. 1 Decembrie 1918, Nr.
177, Jud. Harghita, inregistrat la
Reg.Com. cu nr. J19/212/2000,
apartinand punctului de lucru din
Com. Bilbor, Nr. 139, Jud. Harghita
l Pierdut Certificat de Inregistrare
seria B1370816/25.07.2008, Act
constitutiv si Certificat Constatator , eliberate de ORC Arad
pentru Agromec Nadlac SA. Le
declar nule.
l Subsemnatul Marian Curt,
declar pierdut planul de situaţie
anexă la autorizaţia de construire
nr. 473-E/30.08.2011 emisă de
Primăria Sector 5 pentru imobilul
din strada Eternităţii, nr. 61D.
l Pierdut Atestat profesional
transport marfă, pe numele Matei
Jan Gabriel, domiciliat în Com.
Căteasca – Argeş, eliberat de
A.R.R. Vâlcea. Se declară nul.

DECESE
l VALER DORNEANU deplânge
profund plecarea spre ceruri a
admirabilui, marele profesionist al
dreptului, VASILE MANEA
DRĂGULIN, unul dintre cei mai
competenți și respectați foști Procurori Generali ai României, fost
decembrist. Sincere condoleanțe,
fiului său, Bogdan și soției sale,Lidia. Dumnezeu să-l primească și
să-l odihnească în pace.

