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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la 
Penitenciarul Tulcea, caut loc de 
muncă pe raza jud.Tulcea și împre-
jurimi, având calificare și experi-
ență în următoarele domenii: 
alimentație publică și turism, 
construcții, pază, constultanță IT. 
Disponibilitate pe timpul nopții. 
Relații 0738.344.949, oferte pe mail: 
oantadoru2000@gmail.com sau la 
Penitenciarul Tulcea. 

OFERTE SERVICIU  
l Faberrom SA, cu sediul în Bucu-
resti, B-dul Iuliu Maniu, Nr.7, 
Sector 6, angajeaza constructor de 
tipare. Relații la tel: 0740 035 513 – 
Director Tehnic  Gabriel Burghelea

l Organismul Intermediar Regi-
onal pentru Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane Regiunea București- Ilfov 
organizează, conform OUG 
nr.45/2008 (actualizată) și a Legii nr. 
188/1999, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, 
concurs în vederea ocupării funcţiei 
publice de execuţie vacantă: consi-
lier clasa I grad profesional debu-
tant– compartimentul Verificare 
Proiecte– unitatea Verificare 
proiecte. Concursul se organizează 
la sediul OIR POS DRU Regiunea 
București– Ilfov situat în Bld. Carol 
I nr. 34-36, et. 11, sector 2, Bucu-
rești, în data de 14 martie 2018, ora 
10.00 proba scrisă. Condiţii gene-
rale: candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, repu-
blicată, privind Statutul Funcţiona-
rilor Publici, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă/ studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, cunoștinţele de operare pe 
calculator- nivel minim, dovedite de 
către posibilii candidaţi prin 
diplomă/ certificat/ atestat sau echi-
valent. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia și actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul OIR 
POS DRU Regiunea București– 
Ilfov și pe site-ul www.oiposdrubi.
ro. Dosarele de concurs se vor 
depune la secretariatul comisiei de 
concurs, în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale, vacante: - 1 post 
”inspector de specialitate II S” 
-Compartiment Stabilire, Consta-
tare, Control al Direcţiei Impozite și 
taxe locale; –studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 

Științe administrative, specializarea 
Administrație publică; -deținător al 
Certificatului E.C.D.L. Complet; 
-vechime în specialitatea studiilor  
-minimum 1 an; -1 post ”referent 
IA”  Compartiment Registru 
agricol al Direcției Administrație 
publică locală -studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat;  
-vechime în specialitatea studiilor  
-minimum 7 ani; Data-limită până 
la care se pot depune dosarele de 
concurs -15 martie 2018, ora 14.00; 
Tipul probelor de concurs, locul, 
data și ora desfășurării acestora: a) 
selecţia dosarelor de înscriere -19 
martie 2018; b) proba scrisă -26 
martie 2018, ora 09,00 la sediul 
organizatorului; c) interviul -la cel 
mult 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Informații 
suplimentare se pot obține la Servi-
ciul Resurse umane -telefon 
0242.515.770, persoană de contact 
Postelnicu Larisa.

l Primăria Comunei Slobozia 
Mândra, județul Teleorman organi-
zează concurs în vederea ocupării  
funcței publice de execuție de 
inspector, grad profesional asistent 
– operator rol, din cadrul comparti-
mentului contabilitate, financi-
ar-buget. Concursul va avea loc în 
data de 03.04.2018, ora 10.00 (proba 
scrisă), la sediul Primăriei comunei 
Slobozia Mândra, data interviului 
fiind 05.04.2018. Condiții de partici-
pare: Condițiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999 privind 
statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; Studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent în 
domeniul contabilitate; Vechime – 1 
an în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice. Dosarele 
de concurs se depun la sediul 
Primăriei comunei Slobozia 
Mândra, județul Teleorman până 
pe data de 21.03.2018 si vor conține 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art.49, alin. (1) din 
HGR.nr.611/2008, modificată și 
completată. Detalii privind condi-
țiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială www.slobo-
zia-mandra.ro . Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Primăriei 
Comunei Slobozia Mândra, la 
numărul de telefon 0247.359.046, 
e-mail primariasloboziamandratr@
gmail.com, persoană de contact , 
secretar – Andrei Daniela.

l Primăria Municipiului Onești, 
judeţul Bacău organizează concurs 
de promovare pentru ocuparea a 1 
(unu) post vacant aferent funcţiei 
publice de conducere șef serviciu 
grad I Serviciul Urmărire și execu-
tare silită -Direcţia Economico 
-Financiară din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului Muni-
cipiului Onești. Probele stabilite 
pentru concurs sunt: -proba scrisă: 
5 aprilie 2018, ora 10, la sediul insti-
tuţiei noastre, Onești, bld. Oituz, nr. 

17; -interviul: într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, 
conform art. 56 alin. (1) din H.G.R. 
nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv 
art. 56 alin. (3) din H.G.R. nr. 
611/2008, cu modificările și comple-
tările ulterioare; data și ora susţi-
nerii interviului se afișează 
obligatoriu odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Condiţiile de partici-
pare sunt cele prevăzute de art. 66 
din Legea nr. 188/1999, cu modifică-
rile și completările ulterioare: 
Pentru a participa la concursul de 
promovare într-o funcţie publică de 
conducere, funcţionarii publici 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul știinţe economice; -să 
fie absolvenţi de masterat sau de 

studii postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, manage-
ment sau în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice; 
-să fie numiţi într-o funcţie publică 
din clasa I; -să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute la art. 57 alin. (6), lit. 
a din Legea nr. 188/1999, cu modifi-
cările și completările ulterioare; -să 
fie numiţi într-o funcţie publică din 
clasa I; -să nu aibă în cazierul admi-
nistrativ o sancţiune disciplinară 
neradiată în condiţiile Legii nr. 
188/1999, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art 143 din 
H.G.R. nr. 611/2008, modificată și 
completată. Bibliografia și relaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
Primăriei, pe site-ul instituţiei www.
onesti.ro și la nr. de telefon 
0234/324243/259. În vederea parti-
cipării la concursul de promovare, 
candidaţii depun dosarul de 

înscriere în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a la Serviciul 
resurse umane, relaţii cu publicul.

l Primăria comunei Valea Crișului, 
județul Covasna organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de 
consilier, grad profesional debutant, 
clasa 24 – Compartimentul de urba-
nism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Valea Crișului, județul Covasna. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei comunei Valea Crișului, 
sat Valea Crișului str Principală nr 
136, județ Covasna la data de 4 
aprilie 2018, ora 10.00 – proba 
scrisă și la data de 6 aprilie 2018, 
ora 10,00 – interviul. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
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Condițiile de participare sunt: - 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul arhitectură, 
urbanism sau ramura de ştiinţe 
inginerie civilă. Nu se solicită 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Valea Crişului, 
str Principală nr 136, județ Covasna 
şi va cuprinde documentele prevă-
zute în art. 49 din H.G.R. nr 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Bibliografia, formu-
larul de înscriere şi  relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei comunei Valea Crişului şi 
la  numărul  de  te lefon/fax 
0267/374541, e-mail primariavalea-
crisului@yahoo.com. Persoana de 
contact – consilier Bencze Ildiko.

l Direcția de Proiectare şi Consul-
tanță în Construcții, subordonată 
Direcției Generale Logistice, din 
cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, organizează concurs în 
vederea încadrării, pe perioadă 
nedeterminată, prin recrutare din 
sursă externă, în condiţiile legii, a 
postului de inspector de specialitate 
gradul III-I, prevăzut la poziția 35 
din statul de organizare al unității. 
Pot participa la concursul organizat 
pentru ocuparea postului sus-men-
ţionat numai persoanele care înde-
plinesc cumulativ următoarele 
condiţii: a) Condiţii  generale: - 
prevăzute de art. 3 din Anexa la 
H.G. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; b) Condiţii 
specifice: - studii superioare – ciclul 
I de studii universitare – cu diploma 
de licență, într-unul din domeniile: 
ingineria instalațiilor; - cunoştințe 
de operare/programare pe calcu-
lator şi nivelul de cunoaştere: 
MSOficce, utilizarea aplicațiilor 
informatice de proiectare asistată 
de calculator CAD – nivel mediu; - 
alte cunoştințe şi abilități: - tehnice 
de specialitate (electrice, automati-
zări); - autorizații speciale pentru 
exercitarea atribuțiilor: - atestat 
ANRE pentru proiectare instalații 
electrice; - sunt declarate apt 
medical1 şi apt psihologic2. -să aibă 
o vechime în specialitate astfel: - 
pentru inspector de specialitate 
gradul III - 6 luni; - pentru inspector 
de specialitate gradul II - 3 ani şi 6 
luni; - pentru inspector de speciali-
tate gradul I - 6 ani şi 6 luni. Pentru 
înscriere, candidații vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului 
comisiei de concurs, până la data de 
16.03.2018, ora 15.00, la Direcţia 
Generală Management Resurse 
Umane, cu sediul din str. Intrarea 
Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 
1, Bucureşti, intrarea D. Concursul 

se va desfăşura la sediul Direcției de 
Proiectare şi Consultanță în 
Construcții din municipiul Bucu-
reşti, str. Eforie nr. 3, sector 5, astfel: 
Selecția dosarelor de concurs: 
20.03.2018. Proba scrisă: 16.04.2018. 
Interviul: 23.04.2018. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021/303.70.80, interior 11659, în 
zilele lucrătoare sau la sediul Direc-
ţiei Generale Management Resurse 
Umane, din municipiul Bucureşti, 
str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 
1-3, sector 1, intrarea D, precum şi 
pe pagina de internet a M.A.I. la 
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea 
Carieră/Anunţuri.

l Consiliul de administrație al 
Școala Gimnazială Metropolitană 
ARC, cu sediul în Bucureşti, str.
Eşarfei, nr. 63-71, sector 3, telefon 
031.425.43.43, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi didactice/catedre 
suplinire/titularizabile în asociere cu 
următoarele unități de învățământ 
particular: Grădinița Ana Lugo-
jana, Grădinița Sf.Dumitru Mavro-
gheni, Grădinița Albă ca Zăpada, 
Grădinița Șapte Ani, Școala 
Primară Teddybar, Grădinița 
Teddybar, Școala Primară şi 
Grădinița Explore 100, Școala şi 
Grădinița Paintbrush, Grădinița 
Eurokid, Școala Primară King 
George, Grădinița David Center, 
Liceul Teoretic New Generation 
School. 1.Educatoare- 15 posturi 
titularizabile, 2.Învățător- 1 post 
titularizabil, 3.Învățător- 1 post 
suplinire, 4.Limba română- 1 
catedră titularizabilă, 5.Limba 
engleză- 2 catedre titularizabile, 6.
Limba germană- 1 catedră titulari-
zabilă. Concursul se va desfăşura 
conform următorului grafic: 1.Înre-
gistrarea cererilor la secretariatul 
unității- 03-06.04.2018, între orele 
10.00-14.00. 2.Afişarea listei candi-
daților admişi pentru susținerea 
probelor de concurs- 06.04.2018. 3.
Proba practică/inspecția specială la 
clasă – 11-12.04.2018. 4.Proba 
scrisă-13.04.2018. 5.Afişarea rezul-
tatelor- 13.04.2018. 6.Depunerea 
contestațiilor- 16.04.2018. 7.Afişarea 

rezultatelor finale şi repartizarea 
candidaților- 17.04.2018. Actele 
necesare la înscrierea la concurs 
sunt menționate în cererea de 
înscriere.

l Comuna Dorna Candrenilor, cu 
sediul în localitatea Dorna Candre-
nilor, numărul 85, judeţul Suceava, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: consilier, 
clasa I, gradul profesional debutant, 
funcţie publică de execuţie la 
Compartimentul buget contabili-
tate, din Aparatul de specialitate al 
primarului comunei Dorna Candre-
nilor; Număr posturi: 1. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava, astfel: -Proba 
scrisă în data de 11.04.2018, ora 
10.00; -Interviul în data de 
13.04.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: -nivelul studiilor: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul ştiinţe 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele 
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul instituției: 
Primăria Comunei Dorna Candre-
nilor, judeţul Suceava. Persoană de 
contact: Candrea Irina Speranța- 
secretar comună, telefon/fax: 
0230.575.005, e-mail: primariadc@
yahoo.com

l Primăria Comunei Cogealac, cu 
sediul în localitatea Cogealac, 
strada Gării,  nr.30, judeţul 
Constanţa, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-

tuale vacante, conform HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, de: asistent 
medical -comunitar -2 (două) 
posturi, studii medii/superioare, 
fără vechime. Concursul de recru-
tare se va desfăşura la sediul Direc-
ţiei de Sănătate Publică a Judeţului 
Constanţa, Aleea Lăcrămioarei, 
nr.1, după cum urmează: 1.Proba 
scrisă în data de 26.03.2018, ora 
10.00; 2.Proba interviu în data de 
27.03.2018, ora 10.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, respectiv până 
pe 16.03.2018. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la secretariatul 
Primăriei Comunei Cogealac, 
persoană de contact: Străjeru 
Corina, telefon: 0241.769.101, fax: 
0241.769.030, e-mail: contact@
primariacogealac.ro.

l Primăria Comunei Rebricea, cu 
sediul în localitatea Rebricea, 
comuna Rebricea, judeţul Vaslui, în 
baza Legii nr.188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant pe perioadă nede-
terminată pentru funcţie publică: 
Denumirea postului -consilier, grad 
profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului Agricultură, 
fond funciar şi registrul agricol din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rebricea, 
judeţul Vaslui. Condiţii specifice 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 specializarea măsurători terestre, 
topografice sau cadastru; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: fără 
vechime. Concursul conţine 3 etape 

şi se desfăşoară la sediul instituţiei: 
1.Selecţia dosarelor de concurs se va 
face în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor. 
2.Proba scrisă a concursului va avea 
loc în data de 02.04.2018, ora 10.00. 
3.Interviul va avea loc în data de 
04.04.2018, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ţiei în termen de 20 de zile calen-
daristice de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial. 
Date contact: Onu Alina-Elena, 
inspector, telefon: 0757.049.076, 
e-mail: comunarebricea@yahoo.
com.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Săcălaz, judeţul 
Timiş, cu sediul în comuna Săcălaz, 
stada a IV-a, nr.368, județul Timiş, 
organizează concurs, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de: 
inspector de specialitate, gradul 
profesional II, perioadă nedetermi-
nată, post vacant la Serviciul de 
Asistență Socială. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 26.03.2018, ora 10.00; 
-interviul în data de 26.03.2018, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții 
pentru funcția de inspector de 
specialitate, gradul profesional II: 
-studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență; -cunoş-
tințe operare calculator- nivel 
mediu; -vechime în specialitatea 
studiilor- minim 4 ani; -vechime în 
muncă- minim 4 ani. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Unității 
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Administrativ Teritoriale Comuna 
Săcălaz, ultima zi de înscriere: 
16.03.2018. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul: Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Comuna 
Săcălaz, judeţul Timiş, Comparti-
mentul Resurse Umane, telefon: 
0256.367.101.

l Primăria Comunei Mehadia, cu 
sediul în Mehadia, bl.A4, judeţul 
Caraş-Severin, organizează, în baza 
HG nr.286/2011, concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual 
vacante de: muncitor calificat I 
(tractorist) din cadrul Comparti-
mentului drumuri, 1 post. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii medii; -Permis 
de conducere categoria B, C, E, cu o 
vechime de cel puţin 2 (doi) ani; 
-Calificare maşinist utilaje grele; 
-Disponibilitate pentru program 
flexibil. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
26.03.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29.03.2018, ora 
14.00. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până 
în data de 16.03.2018, ora 15.00, la 
sediul Primăriei Comunei Mehadia. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Mehadia, secre-
tariat, telefon: 0255.523.121.

l Clubul Sportiv Orăşenesc 
Murfatlar organizează concurs în 
baza art.7, al.1 din HG nr.286/2011, 
la sediul său din oraşul Murfatlar, 
str.Calea Dobrogei, nr.1, judeţul 
Constanţa, în data de 26.03.2018, 
ora 10.00, proba scrisă, şi în data de 
28.03.2018, ora 14.00, interviul, 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacantă: contabil 
debutant: -nivelul studiilor -absol-
vent studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, profil 
contabilitate; -9 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul Primăriei Oraşului Murfatlar 
în perioada 05.03.2018-16.03.2018. 

Condiţiile de participare şi biblio-
grafia stabilită se afişează la sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Primăriei 
Oraşului Murfatlar şi la telefon: 
0241.234.350, Compartimentul 
Resurse umane, persoană de 
contact: Iliescu Ileana.

l Primăria Comunei Socond, cu 
sediul în localitatea Socond, strada 
Principală, numărul 180, judeţul 
Satu Mare, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: consilier debutant, clasa I, din 
cadrul Compartimentului Resurse 
Umane şi Autoritate Tutelară, 1 
post. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Socond astfel: 
-Proba scrisă în data de 03 aprilie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 05 aprilie 2018, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime: nu este necesar. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Socond. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției: Primăria Comunei 
Socond, persoană de contact: 
Cucuiet Dorina referent, telefon/
fax: 0261.871.402, 0261.871.507, 
e-mail: primariasocond@yahoo.
com

l Anunţ. Societatea Expo Nord 
Oltenia SA, cu sediul în oraşul Căli-
măneşti, strada Calea lui Traian , 
nr.1 bis, jud Vâlcea, societate specia-
lizată în organizarea de conferințe, 
târguri şi expoziții la care sunt acți-
onari Consiliul Județean Vâlcea şi 
Consiliul Local al Oraşului Călimă-

neşti, anunță începerea procesului 
de selecție pentru 5 membri în  
Consiliul de Administrație. Selecția 
se va organiza de către Comisia de 
selecție  cu respectarea prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guver-
nului nr.109/2011, privind guver-
nanța corporativă a întreprinderilor 
publice modificată şi aprobată prin 
Legea nr.111/2016, la sediul social, 
şi va consta în depunerea de către 
candidați a unui dosar de candida-
tură însoțit de declarația de intenție 
şi susținerea unui interviu de 
selecție. A.Calendarul selecției: 1. 
Depunerea dosarului de candida-
tură se va face  în maxim 30 de zile 
de la data publicării anunțului în 
două ziare cu largă răspândire; 
data publicării anunțului este data 
de referință pentru celelalte 
termene din Planul de selecție; 2. 
Selecția dosarelor se va face în 5 zile 
de la termenul limită de depunere a 
candidaturilor, data când se va 
întocmi lista lungă a candidaților; 3. 
Interviul de selecție se va susține în 
termen de maximum 10 zile lucră-
toare de la data limită de depunerea 
candidaturilor şi soluționarea clari-
ficărilor. 4. Stabilirea listei scurte a 
candidaților se va face în 3 zile de la 
data interviului. 5. Rezultatul selec-
tării dosarelor se afişează la sediul 
social cu menţiunea admis sau 
respins, însoţită de motivul respin-
gerii dosarului şi va fi comunicat 
candidaților în termen de 3 zile de 
la data interviului. 6. Se afişează 
lista scurtă întocmită pe baza selec-
tării dosarelor în termen de 3 zile de 
la data interviului. 7. Depunerea 
declarației de intenție se va face în 
maxim 5 zile de la data afişării listei 
scurte. 8. În 3 zile de la termenul 
limită de depunere a Declarației de 
intenție se organizează selecția 
finală pe bază de interviu a candi-
daților din lista scurtă care au 
depus declarații de intenție. În 
cadrul interviului se testează abili-
tățile manageriale ale candidaților 
cu luarea în considerare a declara-
ției de intenție. 9. Rezultatul selec-

ției  finale va fi  comunicat 
candidaților care au susținut inter-
viul pe baza declarației de intenție. 
B.Condiții întrunite de candidați: a. 
Cerințe minime: -studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
minimum 5 ani; -experiență în 
îmbunătățirea performanței socie-
tăților sau regiilor autonome pe 
care le-au administrat sau condus; 
-cunoaşterea legislației specifică 
societății, conform bibliografiei 
menționate mai jos; -cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; -cunoaşterea limbii 
române (scris şi vorbit); -să nu aibă 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; -să nu fi desfăşurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege; -să nu 
facă parte din organele de condu-
cere/coordonare/control ale unei 
societăți cu acelaşi profil; b. Compe-
tențe: -competențe de management, 
etică şi integritate, gândire strate-
gică, planificare, organizare şi 
capacitate de a lua decizii, analiză 
şi comunicare; C.Criterii de 
evaluare: 1. îndeplinirea cerințelor 
minime; 2. competențe specifice 
sectorului; 3. competențe de guver-
nanță corporativă; 4. integritatea 
candidatului; 5. independența 
candidatului; 6. abilități de comuni-
care interpersonală; 7. capacitatea 
de a lua decizii şi de a evalua 
impactul acestora; 8. alinierea 
declarației de intenție la scrisoarea 
de aşteptări; 9. înscrieri în cazierul 
judiciar; D. Bibliografie: -Legea 
nr.31/1990 privind societățile, repu-
blicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; -Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea nr.722/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului nr.109/2011 privind guver-
nanţa corporativă a întreprinderilor 
publice; E.Conținutul dosarului de 
candidat: 1. Cererea de înscriere, ce 
cuprinde în mod obligatoriu un 
OPIS al documentelor dosarului; 2. 
CV în format Europass; 3. Copie 
act identitate; 4. Copiile documen-
telor care să ateste nivelul studiilor 
şi ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări; 5. Copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condiției privind experiența în 
îmbunătățirea performanței socie-
tăților sau regiilor autonome pe 
care le-au administrat sau condus; 
6. Copia carnetului de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă 
vechimea în specialitatea studiilor; 
7. Cazier judiciar; 8. Declarația pe 
propria răspundere conform mode-
lului prevăzut în procedura de 
selecție, conform modelui afişat pe 
pagina de internet a Primăriei 
oraşului Călimăneşti. Informații 
suplimentare referitoare la organi-
zarea şi desfăşurarea selecției 
pentru posturile de administratori 
se pot obține de pe site-ul Primăriei 
oraşului Călimăneşti sau de la 
reprezentantul instituției, doamna 
Mirela  Moldovan - te lefon: 
0740065264. 

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren industrial în spate la 
Inna Schaeffler, 21000 mp. Tel. 
0722/515478.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă cu 2 apartamente în 
Râşnov. Tel. 0722/515478.

CITAȚII  
l Se citează parata Goia Florenţa 
ultim domiciliu cunoscut comuna 
Brusturoasa, sat Cuchiniş, jud. 
Bacău, la Judecătoria Moineşti, 
dosar 120/260/2015, obiect partaj, 
termen 27.03.2018, reclamanta 
Sorodoc Ruxandra.

l Se citează pârâtul Ezzati 
Mohsen, la Judecătoria Topoloveni 
(Argeş), pentru termenul din 
28.03.2018, în proces cu Cumpănă-
şoiu Valentina, având ca obiect 
partaj bunuri comune, Dosar nr. 
1091/828/2017.

l Grecza Susana măr. cu Ilea Ioan, 
Grecza Simion, Greta Monu, Greta 
Nastasia născută Runkan, Greta 
Iuon şi Greta Maria născută Popa, 
sunt citați pe data de 19.04.2018 la 
Judecătoria Turda în dos. nr. 
3845/328/2017, în calitate de pârâți.

l Subsemnata Urlățeanu Jeni 
chem în judecată pe pârâtul Urlă-
țeanu Nicola Robertino în dosarul 
nr. 2989/215/2018 în data de 
08.03.2018, Judecătoria Craiova.
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l Se citează Edil Mayer SRL, la 
Judecătoria Cluj-Napoca, dosar 
nr.13737/211/2016, cerere de valoare 
redusă, la data de 12.03.2018, ora 
13.00, camera 169.

l Numitul Surlea Adrian-Dani-
el-Ionut, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in sat Hodoni, com Sat 
Chinez, str. Ronat nr. 59, ap.1, jud. 
Timis, este chemat de prat in 
dosarul nr. 19.273/55/2017, avand 
ca obiect radiere autoturism Dacia, 
reclamanta fiind  Murea Sofia

l Pârâții Chevereșan Partenie și 
Chevereșan Iovan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Topolo-
vățu Mare, sat Cralovăț, nr.103, 
județ Timiș, în prezent cu domici-
liul necunoscut, sunt citați la Jude-
cătoria Lugoj pentru termenul de 
judecată din data de 29 martie 
2018, ora 9.00, sala 10, Completul 6, 
în proces cu reclamanta Bondoc 
Verița, în dosar nr.3553/252/2017, 
având ca obiect declararea judecă-
torească a morții. 

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita 
Munteanu Mia, domiciliată în com. 
Făurești, sat Făurești, jud. Vâlcea, 
în calitate de intimată, în dosarul 
civil nr. 345/90/2018, cu termen de 
judecată la data de 09.03.2018, 
având ca obiect înlocuire măsură de 
protecție specială, aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

l Neacșu Mihaela Viorela, comuna 
Scurtu Mare, sat Drăcești, judeţul 
Teleorman, este chemată în data de 
17.04.2018, ora 8.30, în calitate de 
p â r â t ă  î n  D o s a r u l  n r. 
6010/740/2017, ce are ca obiect 
divorţ cu minori și exercitarea drep-
turilor părintești, aflat pe rolul 
Judecătoriei Alexandria.

Se citeaza doamna Palaghia 
Catrinel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Iasi, sat Lunca 
Cetatuii, comuna Ciurea, Str. 
Iasomiei, nr. 35, judetul Iasi, la 
Judecatoria Iasi, in Iasi, Str.
Anastasie Panu, nr.25, judetul 
Iasi, Sectia Civila, Camera Sala 
6, complet 23, in data de 
26.03.2018, ora 08:30, in dosarul 
nr. 27201/245/2017, in calitate de 
intimat, in proces cu Cozmescu 
Dumitru, in calitate de petent, 
Cozmescu Maria, in calitate de 
petent, Oficiul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Iasi, in 
calitate de intimat, Cozmescu 
Adrian, in calitate de initimat, 
Cozmescu Neculai, in calitate de 
initimat, Durac Ortansa, in 
calitate de initimat, Apetrei 
Elena, in calitate de intimat.

l Vasile Costel Mihai, cu ultimul 
domiciliu în comuna Vitănești, sat 
Vitănești, jud. Teleorman, este 
chemat la Judecătoria Alexandria, 
din municipiul Alexandria, str. 

Independenţei nr. 22, judeţul 
Teleorman, în  data de 19.03.2018, 
ora 9.00, Complet C9, în calitate de 
pârât în proces cu Anghel Aurora, 
în calitate de reclamant, pentru 
divorţ, în dosar nr. 6119/740/2017.

DIVERSE  
l Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA, str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intenti-
oneza sa solicite de la Administratia 
Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, 
aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Lucrari de 
suprafata, foraj, echipare de supra-
fata si conducta de amestec sonda 
697 Oprisenesti” propus a fi 
amplasat in localitatea Ianca, extra-
vilan, Judetul Braila. Aceasta inves-
titie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare 
de aviz este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
Gospodarire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menti-
onata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solicitan-
tului sau la Expert Serv SRL, cu 
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, 
et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod 
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l Marka’s IPURL lichidator judi-
ciar al SC Creativ Lazcom 
Construct SRL, CUI 34233060, 
J39/138/2015 cu sediul în Focșani, 
str. Plevnei, nr.21, bl.H2, sc.1, ap.4, 
jud. Vrancea, conform Încheierii de 
ședință 7/22.02.2018 a Tribunalului 
Vrancea, în dosarul 196/91/2018, vă 
notifică privind Deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei SC 
Creativ Lazcom Construct SRL. 
Creditorii trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală ţinând 
cont de termenele limită: pentru 
depunerea cererilor de creanţe 
20.03.2018. Nedepunerea cererii de 
admitere a creanţelor până la 
termenul menţionat atrage decă-
derea din drepturi privind creanţele 
pe care le deţin împotriva debito-
rului. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea și 
comunicarea tabelului preliminar 
29.03.2018. Termenul pentru defini-
tivarea tabelului 12.04.2018. Data 
primei adunări a creditorilor 
03.04.2018 ora 11.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iași, str. 
Clopotari, nr.48, bl.674, sc.C, et.3, 
ap.16, cu următoarea ordine de zi: 
Prezentarea stadiului procedurii, 
Alegerea comitetului creditorilor, 
desemnarea președintelui acestuia, 
Confirmarea lichidatorului judiciar 
și stabilirea remuneraţiei acestuia.
Adunarea generală a asociaților 
pentru desemnarea adminsitrato-
rului  special  12.03.2018 si 
13.03.2018 orele 11. Termenul 

pentru continuarea procedurii a 
fost fixat la 22.03.2018.

l Ilie Ana Gabriela,  avand domici-
liul in municipiul Bucuresti sos.
Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5, et.5, 
ap.177 titular al planului P.U.Z.-cla-
dire P+1E -showroom dispozitive 
electronice i.t., depozitare aferenta, 
utilitati, imprejmuire teren, ridicare 
topografica, judet Ilfov, comuna 
Berceni, Sola 25 P61/1/1,2,3 anunta 
publicul interesat asupra punctului 
de vedere emis de A.N.Apele 
Romane, Directia Apelor Arges-
Vedea, S.G.A.Ilfov-Bucuresti,  
Nr.1350/01.03.2018, urmand ca 
prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii  de adoptare de 
catre autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la 
s e d i u l  A . P. M . I l f o v  ( t e l . 
021/4301523)  in termen de 10 zile 
calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Stănilești, din județul Vaslui, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.24, începând 
cu data de 06.03.2018, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Stănilești, conform art.14, alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul Agenţiei Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l Informaţii generale privind auto-
ritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Orașul Cugir, cod fiscal: 
5146873, cu sediul în orașul Cugir, 
str.I.L.Caragiale, nr.1, judeţul Alba, 
cod poștal: 515600, telefon: 
0258.751.001, fax: 0258.755.394, 
e-mail: primaria@primariacugir.ro. 
1.Autoritatea finanţatoare: Orașul 
Cugir face cunoscută intenția de a 
atribui contracte de finanțare 
nerambursabilă pentru anul 2018. 
2.Atribuirea contractelor de finan-
țare nerambursabilă acordată de la 
bugetul local al orașului Cugir se 
face pentru proiecte ale structurilor 
sportive, în conformitate cu preve-
derile Legii nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
din fondurile publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes 
general, cu modificările și completă-
rile ulterioare. 3.Suma alocată din 
bugetul local pentru perioada apri-
l ie-decembrie 2018 este de 
900.000Lei. 4.Durata proiectelor: 
apr i l ie -decembrie  2018.  5 .
Programul sportiv de utilitate 
publică în cadrul căruia se pot 
finanța proiecte din fonduri publice 
este: „Promovarea sportului de 

performanță”. 6.Documentaţia de 
solicitare a finanţării nerambursa-
bile se poate procura de la sediul 
Primăriei Orașului Cugir, str.I.L.Ca-
ragiale, nr.1, telefon: 0258.751.001 
sau se poate descărca de pe site-ul: 
www.primariacugir.ro 7.Data-limită 
de depunere a propunerilor de 
proiecte este 21.03.2018, ora 16.00, 
iar perioada de selecție și evaluare 
este 22-23.03.2018. Autoritatea 
finanțatoare, Orașul Cugir, reduce 
termenul de depunere a solicitărilor 
de la 30 de zile la 15 zile, conform 
art.20, alin.2 din Legea nr.350/2005. 
Motivația reducerii termenului este 
următoarea: accelerarea procedurii 
de selecție se datorează necesității 
de demarare a proiectelor asociați-
ilor sportive non-profit de pe raza 
orașului Cugir care solicită finan-
țare de la bugetul local, întrucât 
activitățile competițiilor sportive 
aferente semestrului I au început în 
luna ianuarie 2018, iar procedura 
de selecţie nu a putut fi demarată 
până în prezent datorită faptului că 
bugetul local al Orașului Cugir a 
fost aprobat doar în data de 
22.02.2018. 8. Atribuirea contrac-
telor de finanțare nerambursabilă se 
face exclusiv pe baza selecției 
publice de proiecte, procedură care 
permite atribuirea unui contract de 
finanțare nerambursabilă din 
fonduri publice, prin selectarea 
acestuia de către o comisie, cu 
respectarea principiilor de atribuire 
a contractelor de finanțare. 9.Crite-
riile de evaluare cu punctajele 
aferente se pot consulta la sediul 
primăriei sau se pot descărca de pe 
site-ul: www.primariacugir.ro. 10.
Solicitanţii vor putea depune docu-
mentaţia prevăzută în Ghidul soli-
citantului la registratura Primăriei 
Orașului Cugir, str.I.L.Caragiale, nr. 
1, parter.

l S.C. Auto Cover SRL, cu sediul 
in Str.Splaiul Unirii, nr.969, sector 3, 
Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C.-
O.R.C.T.B. cu C.U.I, nr. 34130366, 
informeaza pe cei interesati ca s-a 
depus solicitarea pentru    emiterea 
autorizatiei de mediu pentru activi-
tatea “Vopsitorie auto”, desfasurata 

in str. Splaiul Unirii, nr.969, sector 
3, Bucuresti. Informatii se pot soli-
cita la sediul Agentiei Pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii -in spatele 
benzinariei LUKOIL), intre orele 
09.00-12.00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucuresti 
in termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania Municipală Iluminat 
Public București SA, cu sediul în 
București, Sector 1, Str.Aristide 
Demetriade, nr. 2, Etaj 3, organi-
zează achiziții pentru următoarele 
produse: 1.Furnizare 1 buc. Autos-
pecială cu remorcă transport cablu 
electric. 2.Furnizare 1 buc. Camion 
cu autoîncărcător. 3. Furnizare 1 
buc. Buldoexcavator cu dotare 
suplimentară picon. Documentele 
necesare întocmirii ofertelor se 
regăsesc pe situl companiei „cmipb.
ro” Secțiunea Achiziții.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul unic Deaconu 
Gheorghe al S.C. Autopilotaj S.A., 
cu sediul în Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea, înmatriculată cu nr. 
J38/985/1991, CUI RO1472559, în 
temeiul legii 31/1991 cu modificările 
și completările legilor în vigoare 
convoacă: Adunarea generală în 
ședință ordinară în data de 
06.04.2018, ora 14.00, la sediu socie-
tății. În cazul în care acționarii nu 
se prezintă la această dată, 
Adunarea Generală se întrunește și 
a doua zi, la aceeași oră, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea 
raportului administratorului și a 
comisiei de cenzori pe 2017; 2. 
Analiza și aprobarea situațiilor 
financiare pe 2017; 3. Aprobarea 
contului de profit și pierderi, 
precum și indicatorii economico-fi-
nanciari pe 2017; 4. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2018;  5. Diverse. La ședință 
vor participa acționarii înscriși în 
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registrul acționarilor sau reprezen-
tanții acestora cu procură prin 
notariat. Relații suplimentare la 
telefon: 0350/411372.

l S.C. Electroconstructia Elco 
Botoșani S.A Convocare Adminis-
tratorul unic al S.C. Electrocon-
structia Elco Botoșani S.A. cu sediul 
in municipiul Botosani, str. Mano-
lesti Deal, nr.22, jud. Botosani, 
inregistrata la Registrul Comertului 
sub nr.  J07/135/1993,  CUI 
RO3433530, in temeiul legii 31 din 
1990 actualizata si ale actelor 
constitutive ale societatii convoaca 
Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor societatii, pentru data 
de 02.04.2018, ora 08.30, la sediul 
din municipiul Botosani, str. Mano-
lesti Deal, nr.22, jud. Botosani, 
pentru toti actionarii inregistrati in 
Registrul Actionarilor la data de 
15.03.2018, considerata ca data de 
referinta, cu urmatoarea ordine de 
zi: 1.Prezentarea si aprobarea bilan-
tului contabil si anexe pe anul 2017. 
2.Prezentarea Raportului Adminis-
tratorului unic 2017. 3.Prezentarea 
si aprobarea Raportului de gestiune 
pe anul 2017. 4.Prezentarea si apro-
barea Raportului Comisiei de 
Cenzori pe anul 2017. 5. Prezen-
tarea programului de investitii 
realizat in anul 2017 si aprobarea 
programului de investitii pe anul 
2018. 6.Prezentarea si aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2018. 7.Imputernicirea Admi-
nistratorului unic pentru contrac-
tarea de credite bancare si alte 
forme de imprumut cu gajari si 
ipoteci asupra bunurilor mobile si 
imobile, necesare derularii activi-
tatii in conditii optime in perioada 
2018-2019 in limita sumei de 
2.500.000lei. 8.Diverse. In cazul 
neindeplinirii conditiilor statutare 
de cvorum, urmatoarea adunare 
generala este convocata in data de 
16.04.2018, ora 08.30, la sediul din 
municipiul Botosani, str. Manolesti 
Deal, nr.22, jud.Botosani, cu aceeasi 
ordine de zi. Administrator unic 
Ing. Adrian Rosioru

l Convocare. Președintele  Consi-
liului de Administraţie  al S.C.  

Rami Dacia S.A., cu sediul în  
Bucureţti, sector 6, B-dul Timisoara 
nr. 8A,  având numărul de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i  
J40/2694/1991,  cod unic de înregis-
trare 472526,  atribut fiscal RO, în 
conformitate cu prevederile  art. 
117 din Legea 31/1990,  cu modifi-
cările  și completările ulterioare, 
convoacă:  Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor  în 
data de 04.04.2018,  ora 11:00,  la 
sediul societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Majorarea capita-
lului social al S.C. Rami Dacia S.A. 
cu o valoare actualizata cu indicele 
de inflaţie comunicat de Institutul 
National de Statistică pentru peri-
oada decembrie 2006 până la data 
majorării. 2.  Actualizarea datelor 
privind auditorului financiar al S.C. 
Rami Dacia S.A. 3.   Actualizarea 
actului constitutiv al S.C. Rami 
Dacia S.A. conform punctelor 1 și 2 
din prezentul convocator. 4. 
Diverse. În cazul în care pe data de 
04.04.201 nu se întrunește cvorumul 
prevăzut de lege, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
este convocată pentru data de 
05.04.2018, în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

l GRIRO S.A., Sediu social: Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1; J40/240/1991; C.U.I. RO 
1576509; Capitalul social subscris și 
vărsat: 33.420.337,50 RON. Convo-
care: În conformitate cu prevederile 
art. 117 din Legea societăţilor  nr. 
31/1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare și ale 
art. 17.3. lit.a) din Actul Constitutiv 
al GRIRO S.A (denumită în conti-
nuare și „Societatea”), Consiliul de 
Administraţie al Societăţii convoacă 
acţionarii Societăţii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 28.03.2018 pentru a parti-
cipa în ziua de 03.04.2018, ora 
12.00, la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1 –Sala de Consiliu, et. 2 din 
Clădirea Administrativă GRIRO, la 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, care va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1) Prezentarea 
și aprobarea Raportului de gestiune 

al Administratorilor Societăţii 
pentru exerciţiul financiar aferent 
anului 2017. 2) Prezentarea Rapor-
tului auditorului financiar extern 
privind verificarea și certificarea 
bilanţului contabil și a contului de 
profit și pierdere pentru exerciţiul 
financiar aferent anului 2017. 3) 
Aprobarea gestiunii și descărcarea 
Administratorilor Societăţii de 
operaţiunile efectuate în anul 2017. 
4) Prezentarea și aprobarea bilan-
ţului contabil, a contului de profit și 
pierdere la 31.12.2017, a propunerii 
de repartizare a profitului, sau, dacă 
este cazul, modalitatea de suportare 
a pierderii aferente anului 2017. 5) 
Prezentarea și aprobarea Bugetului 
de venituri și cheltuieli al Societăţii 
pentru anul 2018. 6) Prezentarea și 
aprobarea Programului de investiţii 
al Societăţii pentru anul 2018. 7) 
Aprobarea acoperirii pierderilor 
înregistrate pana la 31.12.2016, în 
tot sau în parte, din rezervele Socie-
tăţii, conform propunerii înaintate 
de către Consiliul de Administraţie 
al Societăţii.  8) Aprobarea prelun-
girii mandatului auditorului finan-
ciar extern al Societăţii pentru o 
durată de un an și fixarea remune-
raţiei acestuia,  sau numirea unui 
nou auditor financiar extern, apro-
barea duratei mandatului acestuia, 
fixarea remuneraţiei noului auditor 
financiar extern, precum și manda-
tarea unei persoane pentru 
semnarea, în numele și pe seama 
Societăţii, a contractului cu audi-
torul financiar extern. 9) Aprobarea 
prelungirii mandatelor Administra-
torilor Societăţii– membri ai Consi-
liului de Administraţie, pentru o 
durată de 4 ani, fixarea remunera-
ţiei acestora, aprobarea semnării 
unui act adiţional la contractele de 
mandat încheiate între Administra-
tori și Societate, precum și manda-
tarea unei persoane pentru 
semnarea, în numele și pe seama 
Societăţii, a actelor adiţionale la 
contractele de mandat cu Adminis-
tratorii Societăţii. 10) Diverse. În 
cazul în care la data menţionată 
mai sus nu se întrunesc condiţiile de 
validitate/ cvorumul de prezenţă 
prevăzute de Actul Constitutiv al 
Societăţii, se convoacă și se fixează 
în temeiul art. 118 din Legea socie-
tăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare și ale art. 17.12. din Actul 
Constitutiv al Societăţii, cea de-a 
doua Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii, pentru data 
de 04.04.2018, ora 12.00, în același 
loc, cu aceeași data de referinţă și 
având aceeași ordine de zi ca prima 
adunare. Începând cu data de 
28.03.2018, convocatorul, documen-
tele și materialele informative refe-
ritoare la aspectele incluse pe 
ordinea de zi, precum și proiectele 
de hotărâri, pot fi consultate și/sau 
procurate de către acţionarii Socie-
tăţii, în zilele lucrătoare, între orele 
08.00–16.00 la/ de la sediul Socie-
tăţii.  La Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi 
să participe și să voteze acţionarii 

înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de referinţă, 
respectiv, 28.03.2018, în mod direct 
sau reprezentaţi de către alte 
persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu preve-
derile Actului Constitutiv al Socie-
tăţii. Formularul de procură 
specială se poate obţine începând cu 
data de 28.03.2018 și care completat 
și semnat se poate depune în 
original până pe data de 02.04.2018, 
ora 12.00, la sediul Societăţii din 
București, Calea Griviţei nr. 
355-357, Sector 1.
Consiliul de Administraţie al 
GRIRO S.A. Reprezentat prin Dl. 
Constantin Toma, în calitate de 
Vicepreședinte.

l GRIRO S.A., Sediu social: Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1; J40/240/1991; C.U.I. RO 
1576509; Capitalul social subscris și 
vărsat: 33.420.337,50 RON. Convo-
care: În conformitate cu prevederile 
art. 117 din Legea societăţilor  nr. 
31/1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare și ale 
art. 17.3. lit. a) din Actul Constitutiv 
al GRIRO S.A (denumită în conti-
nuare și „Societatea”), Consiliul de 
Administraţie al Societăţii convoacă 
acţionarii Societăţii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 28.03.2018 pentru a parti-
cipa în ziua de 03.04.2018, ora 
15.00, la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1 –Sala de Consiliu, et. 2 din 
Clădirea Administrativă GRIRO, la 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor, care va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1) Aprobarea 
contractării unei noi facilităţi de 
credit sau de finanţare de la insti-
tuţii și/sau entităţi bancare ori 
nebancare, din ţară sau din străină-
tate, în cuantum de cel mult 
2.000.000 Euro,  precum și garan-
tarea acesteia cu ipoteci asupra 
unor active mobile și/sau imobile 
aflate în proprietatea Societăţii și/
sau orice altă formă de garantare 
prevăzută de lege. 2) Aprobarea 
împuternicirii Consiliului de Admi-
nistraţie în vederea negocierii 
condiţiilor și termenilor de contrac-
tare a noii facilităţi de credit sau de 
finanţare mentionată la punctul 1 
de mai sus, de stabilire a garanţiilor 
ce vor fi constituite de către Socie-
tate, precum și a semnării docu-
mentaţiei necesare în acest sens, 
inclusiv a contractului de credit sau 
de finanţare și a actelor juridice 
privind constituirea garanţiilor 
aferente acestora. 3) Aprobarea 
majorării capitalului social al Socie-
tăţii cu suma de 5.348.125 lei 
aferentă  sumelor înregistrate în 
sold la 31.12.2017 în contul debi-
telor înregistrate de Societate faţă 
de acţionari, prin compensarea 
acestora cu acţiuni noi emise de 
Societate, cu o valoare nominală și 
de subscriere în cuantum de 2,5 lei 
fiecare, precum și prin aporturi noi 
în numerar ale acţionarilor în 
vederea respectării drepturilor de 

preferinţă prevăzute de lege și Actul 
Constitutiv al Societăţii.  4) Apro-
barea numărului maxim de acţiuni 
ce vor fi emise de către Societate în 
vederea majorării de capital menţi-
onată la punctul 3 de mai sus, 
aprobarea ratei de subscriere și a 
perioadei de subscriere, în vederea 
respectării drepturilor de preferinţă 
prevăzute de lege și Actul Consti-
tutiv al Societăţtii. După expirarea 
termenului de exercitare a dreptu-
rilor de preferinţă toate acţiunile 
nesubscrise vor fi anulate. 5) Împu-
ternicirea  Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii în temeiul 
prevederilor art. 114 din Legea 
societăţilor  nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare, pentru ca după expirarea 
perioadei de subscriere și de majo-
rare, să decidă  majorarea capita-
lului social al Societăţii, cu valoarea 
efectiv subscrisă și vărsată de către 
acţionari, anularea acţiunilor 
rămase nesubscrise și actualizarea 
Actului Constitutiv al Societăţii cu 
privire la capitalul social, numărul 
de acţiuni și structura acţionaria-
tului Societăţii. 6) Aprobarea împu-
ternicirii unei persoane care va 
îndeplini formalităţile de publicare 
și înregistrare a hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor. În cazul în care la data menţi-
onată mai sus nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorumul de 
prezenţă prevăzute de Actul Consti-
tutiv al Societăţii, se convoacă și se 
fixează în temeiul art. 118 din Legea 
societăţilor  nr.31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare și ale art. 17.12. din Actul 
Constitutiv al Societăţii, cea de-a 
doua Adunare Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii, 
pentru data de 04.04.2018, ora 
15.00, în același loc, cu aceeași dată 
de referinţă și având aceeași ordine 
de zi ca prima adunare. Începând 
cu data de 28.03.2018, convoca-
torul, documentele și materialele 
informative referitoare la aspectele 
incluse pe ordinea de zi, precum și 
proiectele de hotărâri, pot fi consul-
tate și/sau procurate de către acţio-
narii Societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00–16.00 la/ de la 
sediul Societăţii. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor sunt îndreptăţiţi să participe și 
să voteze acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la 
data de referinţă, respectiv, 
28.03.2018, în mod direct sau repre-
zentaţi de către alte persoane, pe 
bază de procură specială, în confor-
mitate cu prevederile Actului 
Constitutiv al Societăţii. Formu-
larul de procură specială se poate 
obţine începând cu data de 
28.03.2018 și care completat și 
semnat se poate depune în original 
până pe data de 02.04.2018, ora 
15.00, la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1. Consiliul de Administraţie 
al GRIRO S.A. Reprezentat prin 
Dl. Constantin Toma, în calitate de 
Vicepreședinte.
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l GRIRO Tower S.A., Sediu social: 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 
355-357, Bloc Turn Griro, et.1, 
birou nr.5, Sector 1; J40/808/2012; 
C.U.I. 29591487; Capitalul social 
subscris şi vărsat: 3.242.865 RON. 
Convocare: În conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea socie-
tatilor  nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi ale art. 17.3.  lit. a) din Actul 
Constitutiv al GRIRO Tower S.A. 
(denumită în continuare şi „Socie-
tatea”), Administratorul Unic al 
Societăţii, convoacă acţionarii 
Societăţii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
28.03.2018 pentru a participa în 
ziua de 03.04.2018, ora 14.00, la 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor ce se va desfăşura în 
Sala de Consiliu, et.2 din Clădirea 
Administrativă GRIRO situată în 
Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1, 
Bucureşti, care va avea următoarea 
ordine de zi: 1)Prezentarea şi apro-
barea Raportului de gestiune al 
Administratorului Unic pentru 
exerciţiul financiar aferent anului 
2017. 2) Prezentarea Raportului 
auditorului financiar extern privind 
verificarea şi certificarea bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi 
pierdere pentru exerciţiul financiar 
aferent anului 2017. 3) Aprobarea 
gestiunii şi descărcarea Administra-
torului Unic de operaţiunile efec-
tuate în anul 2017. 4) Prezentarea şi 
aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit şi pierdere la 
31.12.2017, a propunerii de reparti-
zare a profitului, a stabilirii şi repar-
tizării dividendelor aferente anului 
2017 sau, dacă este cazul, modali-
tatea de suportare a pierderii 
aferente anului 2017. 5) Prezen-
tarea şi aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Societăţii 
pentru anul 2018. 6) Prezentarea şi 
aprobarea Programului de investiţii 
al Societăţii pentru anul 2018. 7) 
Aprobarea prelungirii mandatului 
auditorului financiar extern al 
Societăţii pentru o durată de un an 
şi fixarea remuneraţiei acestuia,  
sau numirea unui nou auditor 
financiar extern, aprobarea duratei 
mandatului acestuia, fixarea remu-
neraţiei noului auditor financiar 
extern, precum şi mandatarea unei 
persoane pentru semnarea, în 

numele şi pe seama Societăţii, a 
contractului cu auditorul financiar 
extern. 8) Diverse. În cazul în care 
la data menţionată mai sus nu se 
întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenta prevăzute de 
Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul 
art. 118 din Legea societăţilor  
nr.31/1990, republicat, cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi ale 
art. 17.12. din Actul Constitutiv al 
Societăţii, cea de-a doua Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţ i i ,  pentru data  de 
04.04.2018, ora 14.00, în acelaşi loc, 
cu aceeaşi dată de referinţă şi 
având aceeaşi ordine de zi ca prima 
adunare. Începând cu data de 
28.03.2018, convocatorul, docu-
mentele şi materialele informative 
referitoare la aspectele incluse pe 
ordinea de zi, precum şi proiectele 
de hotărâri, pot fi consultate şi/sau 
procurate de către acţionarii Socie-
tăţii, în zilele lucrătoare, între orele 
08.00–16.00 la/ de la sediul Socie-
tăţii.  La Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de referinţă, 
respectiv, 28.03.2018, în mod direct 
sau reprezentaţi de către alte 
persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu preve-
derile Actului Constitutiv.  Formu-
larul de procură specială se poate 
obţine începând cu data de 
28.03.2018 şi care completat şi 
semnat se poate depune în original 
până pe data de 02.04.2018, ora 
14.00, la sediul Societăţii. Adminis-
tratorul Unic al GRIRO Tower S.A.  
Dl. Romeo Codreanu.

LICITAȚII  
l Anunţ licitaţie publică -  boxe 
consiliul local al municipiului 
Petroşani, Serviciul Public Admi-
nistraţia Pieţelor Petroşani organi-
zează în data de 12.03.2018: licitaţie 
deschisă cu strigare  pentru închiri-
erea boxelor nr. 11. 19. 20. 21. 22. 
23. 24. 26. 27. În  suprafaţă de 7,35 
mp/boxa, situate la parterul halei 
din  piaţa agroalimentară Petro-
şani. În caz de neadjudecare se 
reorganizează o nouă licitaţie în 
data de 19.03.2018. Boxele care fac 

obiectul licitaţiei sunt :  - boxele 
nr.11. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27.  În 
boxele prezentate mai sus se pot 
comercializa, produse agro-alimen-
tare. La licitaţie pot participa 
producători particulari, agenţi 
economici ce au ca obiect de activi-
tate comercializarea produselor 
agroalimentare. Taxa de participare 
la licitaţie este de 10 lei. Caietele de 
sarcini   pot fi procurate,  începând 
cu data de  02.03.2018, între orele 
09:00 - 15:00, 12.03.2018 ora 09:00,  
la sediul din  str. Nicolae Balcescu, 
nr. 10,  în valoare de 50 Lei.  
Garanţia pentru participare la lici-
taţie  este  de 10% din valoarea de 
pornire a chiriei anuale.  Preţul de 
pornire al licitaţiei pentru boxele 
licitatate  este de 450 lei/luna/boxa. 
Pentru participarea la licitaţie, 
ofertanţii vor depune la sediul 
Serviciului Public Administraţia 
Pieţelor Petroşani, str. Nicolae 
Bălcescu, nr.10, până la data de 
12.03.2018, ora 09:00 documentele 
necesare înscrierii la licitaţie prevă-
zute în caietul de sarcini. Relaţii la 
sediul Serviciului Public Adminis-
traţia  Pietelor, str N.Bălcescu nr.10, 
telefon 0254.542622.

l Primăria municipiului Piatra-
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea: Vânzării 
bunului imobil – teren proprietate 
privată a municipiului Piatra-
Neamţ, în suprafaţă de 19 mp, situat 
în str. Alexandru cel Bun, nr.7A. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
150 euro/mp, conform HCL nr.353 
din 21.12.2017. Licitaţia  va avea loc 
în data de 23 martie 2018, ora 14:00, 
la sala de şedinţe a Primăriei munici-
piului Piatra-Neamţ,  cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr.6-8.  Înscrierile şi 
depunerea ofertelor se fac până la 
data de 22 martie 2018, ora 16:30, 

inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghişeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport, zilnic între 
orele 8:00 – 16:30, de unde se poate 
achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0233/218991, interior 152, zilnic între 
orele 8:00–16:30.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Consiliul Local Ruşii 
Munţi, prin Primăria Comunei 
Ruşii Munţi, cu sediul în Comuna 
Ruşii Munţi, str.Principală, nr.120, 
j u d e ţ u l  M u r e ş ,  t e l . / f a x : 
0265.554.088, 0265.554.112, 
persoană de contact: primar Chiş-
Bălan Ilie, e-mail: rusiimunti@
cjmures.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: 
2.1.Obiectul licitaţiei publice 
deschise este concesionarea tere-
nului în suprafaţă de 400mp propri-
etate publică a Comunei Ruşii 
Munţi pentru execuţia de foraje în 
vederea evaluării resurselor de apă 
minerală naturală. 2.2.Valoarea 
minimă a redevenţei, respectiv 
preţul de pornire a licitaţiei este de 
8 , 5 E u r o / m p / a n ,  r e s p e c t i v 
3.400Euro/an. Oferta financiară, 
respectiv valoarea redevenţei se va 
prezenta atât în lei, cât şi în euro. 
Echivalenta leu/euro se va face la 
cursul BNR din data publicării 
anunţului de licitaţie în Monitorul 
Oficial. 3.Informaţii privind docu-
m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
3.1.Documentaţia de atribuire se 
poate obţine de la sediul Primăriei 
Comunei Ruşii Munţi, str.Princi-
pală, nr.120, comuna Ruşii Munţi, 
judeţul Mureş, începând cu data de 
02.03.2018, contra cost. Contrava-
loarea documentaţiei de atribuire 
este de 50Lei. 3.2.Garanţia de parti-

cipare la licitaţie este de 150Lei şi se 
poate constitui prin depunere 
numerar la casieria Primăria 
C o m u n e i  R u ş i i  M u n ţ i . 
3.3.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 07.03.2018. 4.
Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 13.03.2018, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Ruşii 
Munţi, str.Principală, nr.120, judeţul 
Mureş. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: Oferta 
se va depune într-un exemplar 
original astfel: ofertanţii vor depune 
ofertele în două plicuri sigilate: 
plicul 1 cu documentele de calificare 
şi plicul 2 cu oferta financiară. 
Plicul 2 sigilat se va introduce în 
plicul 1, care se va sigila de 
asemenea. Documentele solicitate 
aferente celor două plicuri, precum 
şi datele care se vor menţiona pe cel 
două plicuri se regăsesc în docu-
mentaţia de atribuire la secţiunea 
modul de prezentare a ofertei. 5.
Data şi locul la care este programată 
începerea procedurii de negociere 
directă: Data programată pentru 
începerea negocierii directe este 
13.03.2018, începând cu ora 12.00, 
la sediul Primăriei Comunei Ruşii 
Munţi, str.Principală, nr.120, judeţul 
Mureş, conform prevederilor din 
documentaţia de atribuire. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Mureş- str.Bolyai, nr.30, 
Târgu-Mureş, judeţul Mureş, 
tel.0265.260.323, fax: 0265.267.856. 
7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate în 
vederea publicării: 28.02.2018.

ANUNȚ
   PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTII DE JOS, cu sediul in localitatea Petreș�i de Jos, str. Principală, nr. 76,
județul Cluj, scoate la licitație în vederea concesionarii a unei suprafețe de 677 mp teren în intravilanul
localității Livada.
Prețul de pornire al licitației este de 2,83 euro/mp/an (respec�v 13,18 RON/mp/an).
Prețul a fost calculat la cursul euro din data de 21.02.2018 (1euro = 4,6623 RON).
Perioada concesionării este de 25 ani.
Garanția de par�cipare la licitație este de 1000 lei.
Taxa de par�cipare este de 1500 lei.
Caietul de sarcini costă 50 lei.
Licitația se va desfășura în data de 27.03.2018, ora 10.00, la sediul Consiliului Local al comunei Petreș�i
de Jos.
Cererile pentru par�ciparea la licitație se primesc până în data de 23.03.2018, ora 12.00.
Clarificările se pot solicita la sediul Primăriei Petreș�i de Jos, strada Principală, nr.76, județul Cluj, până
în data de 09.03.2018.
Li�giile se pot soluționa la Judecătoria Turda, strada Piața Romană, nr. 12, cod poștal: 401139, telefon:
0264.311.985, fax: 0264.311.851, e-mail: judecatoriaturdareg@just.ro
Relații suplimentare la sediul Primăriei comunei Petreș�i de Jos, persoană de contact: Aurița Mărincean,
telefon: 0752.191.570, e-mail: petres�idejos@�ahoo.com

 Primar, 
 PÎRV IOAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA PETREȘTII DE JOS
Petreș�i de Jos, str. Principală, nr. 76
Persoană de contact:
Tel: 0752.191.570
NR. 226 din 21.02.2018
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l  A n u n ţ  l i c i t a ţ i e :  S . C . 
APĂ-CANAL 2000 S.A., cu sediul 
social în Municipiul Piteşti, B-dul 
I.C. Brătianu, nr. 24A, Judeţul 
Argeş, organizează în data de 
27.03.2018 ora 10:00, cu repetare în 
caz de neadjudecare în data de 
24.04.2018, ora 10:00, respectiv 
data de 22.05.2018, ora 10:00, la 
sediul său din Municipiul Piteşti, 
Calea Craiovei, nr. 38, Judeţul 
Argeş, licitaţia publică deschisă, cu 
strigare, pentru vânzarea unor 
bunuri scoase din funcţiune aparţi-
nând domeniului privat al Munici-
piului Piteşti, concesionate S.C. 
APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, ce 
urmează a fi valorificate ca mate-
riale reciclabile, respectiv: a) 17.534 
kg deşeuri tablă; b) 19.725 kg 
deşeuri fier; c) 154 kg deşeuri 
motoare electice uzate; d) 83 kg 
echipamente electrice; e) 175 kg 
deşeuri cabluri electrice; f) 55 kg 
deşeuri PVC dur. Licitaţia se va 
face în bloc, pentru întreaga canti-
tate şi pentru toate tipurile de 
deşeuri. Licitaţia se va organiza în 
data de 27.03.2018 începand cu ora 
10:00, numai cu participanţii decla-
raţi calificaţi/admişi, iar preţul total 
minim de vânzare al materialelor 
este de 35.997,27 lei, fără TVA, 
reprezentând: a) 56 kg deşeuri tablă 
cu preţ de pornire de 0,79 lei/kg 
(fără TVA); b) 670 kg tablă cu preţ 
de pornire de 0,80 lei/kg (fără 
TVA); c) 16.808 kg tablă cu preţ de 
pornire de 0,98 lei/kg (fără TVA); 
d) 3.250 kg deşeuri fier cu preţ de 
pornire de 0,85 lei/kg (fără TVA); e) 
14.800 kg deşeuri fier cu preţ de 
pornire de 0,91 lei/kg (fără TVA); f) 
15 kg deşeuri fier cu preţ de pornire 
de 0,95 lei/kg (fără TVA); g) 1660 
kg deşeuri fier cu preţ de pornire de 
1,08 lei/kg (fără TVA); h) 15 kg 
deşeuri motoare electrice cu preţ de 
pornire de 2,40 lei/kg (fără TVA); i) 
139 kg deşeuri motoare electrice cu 
preţ de pornire de 2,42 lei/kg (fără 
TVA); j) 45 kg deşeuri echipamente 
electrice cu preţ de pornire de 0,37 
lei/kg (fără TVA); k) 38 kg deşeuri 
echipamente electrice cu preţ de 
pornire de 1,27 lei/kg (fără TVA); l) 
150 kg deşeuri cabluri electrice din 
aluminiu cu preţ de pornire de 1,87 
lei/kg (fără TVA); m)25 kg deşeuri 
cabluri electrice cu preţ de pornire 
de 7,33 lei/kg (fără TVA); n) 55 kg 
deşeuri PVC dur cu preţ de pornire 
de 0,12 lei/kg (fără TVA). Strigările 
se vor face pentru fiecare preţ 
unitar de material în parte, cu 
salturi de supralicitare de 2%, fără 
TVA, câştigător urmând a fi 
desemnat ofertantul care va oferi 
suma totală cea mai mare pentru 
întreaga cantitate de deşeuri. În 
cazul în care nu se vor prezenta 
minim doi participanţi la licitaţie 
sau în cazul în care nici un ofertant 
nu va oferi cel puţin preţul de 
pornire, licitaţia se va repeta, înche-
indu-se proces-verbal de constatare. 
În caz de neadjudecare la primul 
termen, licitaţia cu strigare se va 
repeta în data de 24.04.2018   înce-
pând cu ora 1000, numai cu partici-

panţii declaraţi calificaţi/admişi 
pentru a doua licitaţie, iar preţul 
total minim de vânzare al materia-
lelor va fi de 32.397,543 lei, fără 
TVA, reprezentând o diminuare cu 
10% a preţului iniţial total de 
35.997,27 lei, reprezentând: a) 56 
kg deşeuri tablă cu preţ de pornire 
de 0,711 lei/kg (fără TVA); b) 670 
kg tablă cu preţ de pornire de 0,720 
lei/kg (fără TVA); c) 16.808 kg tablă 
cu preţ de pornire de 0,882 lei/kg 
(fără TVA); d) 3.250 kg deşeuri fier 
cu preţ de pornire de 0,765 lei/kg 
(fără TVA); e) 14.800 kg deşeuri fier 
cu preţ de pornire de 0,819 lei/kg 
(fără TVA); f) 15 kg deşeuri fier cu 
preţ de pornire de 0,855 lei/kg (fără 
TVA); g) 1660 kg deşeuri fier cu 
preţ de pornire de 0,972 lei/kg (fără 
TVA); h) 15 kg deşeuri motoare 
electrice cu preţ de pornire de 2,160 
lei/kg (fără TVA); i) 139 kg deşeuri 
motoare electrice cu preţ de pornire 
de 2,178 lei/kg (fără TVA); j) 45 kg 
deşeuri echipamente electrice cu 
preţ de pornire de 0,333 lei/kg (fără 
TVA); k) 38 kg deşeuri echipa-
mente electrice cu preţ de pornire 
de 1,143 lei/kg (fără TVA); l) 150 kg 
deşeuri cabluri electrice din 
aluminiu cu preţ de pornire de 
1,683 lei/kg (fără TVA); m) 25 kg 
deşeuri cabluri electrice cu preţ de 
pornire de 6,597 lei/kg (fără TVA); 
n) 55 kg deşeuri PVC dur cu preţ 
de pornire de 0,108 lei/kg (fără 
TVA). Strigările se vor face pentru 
fiecare preţ unitar de material în 
parte, cu salturi de supralicitare de 
2%, fără TVA, câştigător urmând a 
fi desemnat ofertantul care va oferi 
suma totală cea mai mare pentru 
întreaga cantitate de deşeuri. În 
cazul în care nici la a doua licitaţie 
cu strigare nu se vor prezenta 
minim doi participanţi sau în cazul 
în care nici un ofertant nu va oferi 
cel puţin preţul de pornire, licitaţia 
se va repeta, încheindu-se proces-
verbal de constatare. În caz de 
neadjudecare la al doilea termen, 
licitaţia cu strigare se va repeta în 
data de 22.05.2018, începand cu ora 
1000, numai cu participanţii decla-
raţi calificaţi/admişi pentru a treia 
licitaţie, iar preţul total minim de 
vânzare al materialelor va fi de 
28.797,816 lei, fără TVA, reprezen-
tând o diminuare cu 20% a preţului 
iniţial total de 35.997,27 lei repre-
zentând: a) 56 kg deşeuri tablă cu 
preţ de pornire de 0,632 lei/kg (fără 
TVA); b) 670 kg tablă cu preţ de 
pornire de 0,640 lei/kg (fără TVA); 
c) 16.808 kg tablă cu preţ de 
pornire de 0,784 lei/kg (fără TVA); 
d) 3.250 kg deşeuri fier cu preţ de 
pornire de 0,680 lei/kg (fără TVA); 
e) 14.800 kg deşeuri fier cu preţ de 
pornire de 0,728 lei/kg (fără TVA); 
f) 15 kg deşeuri fier cu preţ de 
pornire de 0,760 lei/kg (fără TVA); 
g) 1660 kg deşeuri fier cu preţ de 
pornire de 0,864 lei/kg (fără TVA); 
h) 15 kg deşeuri motoare electrice 
cu preţ de pornire de 1,920 lei/kg 
(fără TVA); i) 139 kg deşeuri 
motoare electrice cu preţ de pornire 
de 1,936 lei/kg (fără TVA); j) 45 kg 

deşeuri echipamente electrice cu 
preţ de pornire de 0,296 lei/kg (fără 
TVA); k) 38 kg deşeuri echipa-
mente electrice cu preţ de pornire 
de 1,016 lei/kg (fără TVA); l) 150 kg 
deşeuri cabluri electrice din 
aluminiu cu preţ de pornire de 
1,496 lei/kg (fără TVA); m) 25 kg 
deşeuri cabluri electrice cu preţ de 
pornire de 5,864 lei/kg (fără TVA); 
n) 55 kg deşeuri PVC dur cu preţ 
de pornire de 0,096 lei/kg (fără 
TVA). Strigările se vor face pentru 
fiecare preţ unitar de material în 
parte, cu salturi de supralicitare de 
2%, fără TVA, câştigător urmând a 
fi desemnat ofertantul care va oferi 
suma totală cea mai mare pentru 
întreaga cantitate de deşeuri. 
Condiţiile pe care trebuie să le înde-
plinească potenţialii achizitori, 
pentru a fi admişi la licitaţie, sunt 
prevăzute în „Caietul de sarcini“. 
„Caietul de sarcini“ al licitaţiei 
poate fi ridicat de la sediul S.C. 
APĂ CANAL 2000 S.A. din Muni-
cipiul Piteşti, B-dul I.C. Brătianu 
nr. 24A, Judeţul Argeş -  Serviciul 
Relaţii Clienţi, în zilele lucrătoare, 
astfel: - pentru prima licitaţie, înce-
pând cu data de 12.03.2018, între 
orele 09:00-14:00, până cel târziu la 
data de 16.03.2018, ora 14:00; - 
pentru a doua licitaţie, începand cu 
data de 02.04.2018, între orele 
09:00-14:00, până cel târziu la data 
de 13.04.2018, ora 14:00; - pentru a 
treia licitaţie, începând cu data de 
02.05.2018, între orele 09:00-14:00, 
până cel târziu la data de 
11.05.2018, ora 14:00. Preţul „Caie-
tului de sarcini“ este de 500 lei la 
care se adaugă TVA. Preţul se 
poate achita la casieria S.C. APĂ 
CANAL 2000 S.A. din Municipiul 
Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 24A, 
Judeţul Argeş sau prin ordin de 
p l a t ă  î n  c o n t u l 
RO93BRDE030SV05734580300 
deschis la BRD Sucursala Piteşti. 
Pentru participarea la licitaţie este 
obligatorie achiziţionarea „Caie-
tului de sarcini“, a cărui contrava-
loare nu se restituie ofertanţilor. 
„Caietul de sarcini“ achiziţionat 
pentru prima licitaţie va fi valabil şi 
pentru a doua şi a treia licitaţie, iar 
cel achiziţionat pentru a doua lici-
taţie va fi valabil şi pentru a treia 
licitaţie, în cazul în care acestea vor 
fi repetate, în situaţia neadjudecarii 
licitaţiei la una dintre etapele ante-
rioare. Documentele pe baza cărora 
se va elibera Caietul de sarcini sunt: 
- dovada achitării preţului „Caie-
tului de sarcini“; - împuternicire 
scrisă din partea ofertantului 
persoană juridică şi cartea de iden-
titate a reprezentantului împuter-
nicit al ofertantului. Cota de 
cheltuieli de participare la licitaţie 
este de 1000 lei (la care se adaugă 
TVA) şi reprezintă valoarea cheltu-
ielilor efectuate cu organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei. Achitarea 
cotei de cheltuieli este obligatorie 
pentru participarea la licitaţie şi nu 
se restituie ofertanţilor. Garanţia de 
participare la prima licitaţie, din 
data de 27.03.2018, este de 2% din 

preţul total minim de vânzare al 
materialelor, respectiv  719,945 lei, 
fără TVA. Garanţia de participare 
la a doua  licitaţie, din data de 
24.04.2018, este de 2% din preţul 
total minim de vânzare al materia-
lelor, respectiv  647,951 lei, fără 
TVA. Garanţia de participare la a 
treia l icitaţie,  din data de 
22.05.2018, este de 2% din preţul 
total minim de vânzare al materia-
lelor, respectiv  575,956 lei, fără 
TVA. Pentru participarea la lici-
taţie, ofertanţii vor depune la sediul 
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti 
din Municipiul Piteşti, B-dul I.C. 
Brătianu, nr. 24A, Judeţul Argeş, 
documentele de participare prevă-
zute de „Caietul de sarcini“, astfel: 
- pentru prima licitaţie până la data 
de 22.03.2018, ora 10:00; - pentru a 
doua licitaţie până la data de 
19.04.2018, ora 10:00; - pentru a 
treia licitaţie până la data de 
17.05.2018, ora 10:00. Deschiderea 
plicurilor cu documentele de parti-
cipare la licitaţie se va face în 
prezenţa tuturor ofertanţilor, la 
sediul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. 
Piteşti din Municipiul Piteşti, Calea 
Craiovei, nr. 38, Judeţul Argeş, 
astfel: - pentru prima licitaţie la 
data de 23.03.2018, ora 12:00; - 
pentru a doua licitaţie la data de 
20.04.2018, ora 12:00; - pentru a 
treia licitaţie la data de 18.05.2018, 
ora 12:00. Verificarea şi analizarea 
documentelor de participare la lici-
taţie se va face astfel: - până la data 
de 26.03.2018, pentru prima lici-
taţie; - până la data de 23.04.2018, 
pentru a doua licitaţie; - până la 
data de 21.05.2018, pentru a treia 
licitaţie. Licitaţia cu strigare se va 
desfăşura în data de 27.03.2018, 
ora 10:00, cu repetare în caz de 
neadjudecare în data de 24.04.2018, 
ora  10 :00 ,  r e spec t iv  data 
22.05.2018, ora 10:00, numai cu 
participanţii declaraţi calificaţi/
admişi pentru fiecare licitaţie în 
parte. Vizita în teren, pentru vizua-
lizarea bunurilor, se va organiza 
pentru prima licitaţie în data de 
23.03.2018, pentru a doua licitaţie 
în data de 20.04.2018 şi pentru a 
treia licitaţie în data de 18.05.2018. 
Plecarea  către locaţiile de depozi-
tare pentru vizualizarea bunurilor 
care fac obiectul licitaţiei se va face, 
de fiecare dată, la ora 09:00, de la 
sediul S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. 
Piteşti din Municipiul Piteşti, B-dul 
I.C. Brătianu, nr. 24A, Judeţul 
Argeş. Persoane de contact pentru 
relaţii referitoare la licitaţie: 
Boteanu Vasile (0752.268.066) / 
Le i tao  Pa i s  Oana  Amal ia 
(0741.276.270).

PIERDERI  
l SC Gray Angel SRL, cod unic de 
înregistrare 37978655, din data de 
14.07.2017, nr. de ordine în Registrul 
Comerțului J40/12680/14.07.2017, 
cu sediul social în Bucureşti, sector 1, 
Drumul Pădurea Neagră, nr.19-85, 
bl.B31, etaj 2, ap.22, reprezentat prin 
Ilie Cristina Iuliana, în calitate de 

asociat unic, declar pierdut Registrul 
unic de control.

l Petre Lucian, comuna Mihăeşti, 
sat Busca, judeţul Olt, pierdut certi-
ficat de pregătire profesională a 
conducătorului  auto  ser ia 
0256025000. Îl declar nul.

l Pierdut legitimatie de student 
emisa de Universitatea Ecologica 
Bucuresti, pe numele Ion Catalin 
Florentin. O declar nula.

l Pierdut carnet de student si legi-
timatie de student pe numele 
Tulbure Ioana Georgiana, eliberate 
de Universitatea Tehnica Cluj 
Napoca, Facultatea de Arhitectura 
si Urbanism.

l Pierdut carnet si legitimatie de 
student, pe numele Pirvu Iulia 
Teodora, Facultatea de Medicina si 
Farmacie UMF "Carol Davila" 
Bucuresti. Le declar nule.

l Pierdut legitimaţia de student în 
data de 26.02.2018, pe numele 
Barta Miklos, emisă de Universi-
tatea Politehnică Bucureşti, Facul-
tatea de Inginerie Medicala.

l SC Confide SRL cu sediul în 
Bucureşti, sector 4, str. Al. Teblea 2 
B, bloc 101, ap. 7, CUI 14565935, 
J40/2806/2002, pierdut certificat 
constatator –Legea Nr. 359/2004.Îl 
declar nul.

l CONCEPT C@G, cu sediul în 
Orşova, str. Bradului nr. 2, bl. 2, 
sc.D, ap. 19, CUI 31479958, 
J25/130/2013 declară pierdut certi-
ficatul constatator de suspendare a 
activităţii la data de 01.01.2016 
emis de ORC Mehedinţi. Se declară 
nul.

l Pierdut dosar cu acte de la 
Şcoala de Antrenori Bucureşti 
CNFPA, în dosar se aflau următoa-
rele hârtii: certificat calificare Seria 
I, Nr. 00259183, eliberat în data de 
13.05.2015 de către CNFPA, supli-
ment descriptiv Seria I, Nr. 
00259183, situaţie şcolară Seria I, 
Nr. 00259183, pe numele Matei 
Mihai Florin.

l SC Global Plast SRL , CUI 
RO15906240, adresa Sold. Tina 
Petre nr. 3, Bucureşti, declară 
pierdut chitanţierul cu seria BCGP, 
numărul 45601 -45650, ultima 
chitanţă înregistrată fiind 45611, 
următoarele fiind declarate nule.

l Declar pierdut contract de 
vânzare –cumparare pentru apar-
tamentul situat în sectorul 3 din str. 
Baraj Bicaz nr. 9, bloc M31, etaj 6, 
ap.193, emis de ICRAL sector 3, în 
anul 1992, pe numele de Mihăilescu 
Ştefan.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
23261/22.06.2016, eliberat de ORC 
Arad,  pentru  PFA Ivascu 
Alexandru Lucian. Il declar nul.


