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OFERTE SERVICIU
l YSIIEA.RO recrutează
personal pentru packhouse și
culegători sezonieri sau pe
termen lung pentru ferme de
ciuperci, salată, căpșuni, fructe
moi, praz din Anglia. Plecări
întregul an! Detalii: 0724082270,
0725570322.
l Ta p i t e r i – F i n l a n d a ,
Companie finlandeza de produse
mobilier - paturi si canapele,
angajam cu contract permanent,
tapiteri si personal pentru linie
de ansamblare, salarizare 9,4 –
12,5 euro/ora . Trimite CV cu
fotografie la adresa adicio.
romania@gmail.com. Informatii
suplimentare la tel. 0752380110.
l SC SCADT SA Slatina angajează: zidar, fierari-betonişti,
lăcătuşi-mecanici, sudori,
dulgheri, şefi de echipă. Relaţii
la telefon: 0249.434.246.
l Primăria Ciorogârla Ilfov
organizează în data de
15.06.2018 concurs recrutare
pentru 1 referent şi 1 îngrijitor.
Detalii la 0213131590.
l Hotel Oxford si hotel Malibu
din mamaia angajeaza in
conditii foarte avantajoase:
receptioner, camerista, bucatar
sef, bucatar, bufetier, ospatari si
ajutori de ospatari cu experienta.
Oferim cazare, detalii la
0735.333.103, office@hoteloxford.ro.
l Agenţia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, aflată în
subordinea MADR, organizează
concurs în data de 15 iunie 2018
-proba scrisă, ora 10:00, iar în
data de 21 iunie 2018- interviul,
începând cu ora 09:00, pentru
ocuparea a 4 posturi contractuale vacante de conducere, cu
studii superioare, astfel: -1 post
de Director gr. II -DGPPR,
vechime în specialitate:
minimum 3 ani; -2 posturi de
Director gr. II -OJFIR Botoșani,
OJFIR Argeș, vechime în specialitate: minimum 3 ani; -1 post de
Șef Serviciu gr. II -DE -SA,
vechime în specialitate:
minimum 2 ani; Cerințele specifice pentru ocuparea posturilor
se regăsesc pe site-ul AFIR –
www.afir.info, la secțiunea
Despre AFIR/ Resurse Umane/
Anunțuri concursuri de angajare
și la sediul AFIR din str. Ştirbei
Vodă. nr. 43, sector1, Bucureşti.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 06 iunie 2018,
ora 17.00, la sediul AFIR, str.
Ştirbei Vodă. nr. 43, sector 1,
Bucureşti. Proba scrisă și interviul se vor desfășura la sediul

AFIR, din str. Știrbei Vodă, nr.
43, sector 1, București. Informaţii suplimentare se pot obţine
la sediul AFIR și la numerele de
telefon 031.860.25.32 -Ana
Maria Huiban și 031.860.25.48
-Lorena Lăpădătescu.
l Primăria comunei Ciorogîrla,
județ Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante
de: -1 post Inspector clasa I, grad
profesional Principal -Compartimentul Contabilitate;
Concursul va avea loc pe data de
22.06.2018, ora 11.00 la sediul
Primăriei Ciorogîrla din Șoseaua
București nr. 112, Comuna
Ciorogîrla, Jud. Ilfov -proba
scrisă, iar interviul va avea loc în
maxim 5 zile lucrătoare de la
afişarea rezultatelor la proba
scrisă. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999, Statutul Funcţionarilor Publici r2 cu modificările şi
completările ulterioare, la care se
adaugă: Condiţii specifice pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante de Inspector
clasa I, grad profesional Principal -Compartimentul Contabilitate; -studii universitare de
licență absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diploma de licență sau echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani; Dosarele
de înscriere se depun în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, respectiv de la
data de 21.05.2018 până la data
de 11.06.2018 la sediul Primăriei
comunei Ciorogîrla, Șoseaua
București nr. 112, Comuna
Ciorogîrla, Jud. Ilfov. Persoana
de contact este doamna Pisano
Daniela -Referent clasa III, grad
profesional Asistent Primăria
Ciorogîrla, telefon 021.
313.15.90.
l Compania Municipală Energetică București SA, cu sediul în
Bdul Octavian Goga nr.2,
Tronson 1, et.1-2, București,
Sector 3, recrutează personal
muncitor și tesa pentru următoarele posturi: 2 posturi inginer
electronist/automatist – absolvent al Facultății de Electronică
sau Automatică; 2 posturi sudor
–autorizat în gaze; 2 posturi
zidari; 2 posturi zugrav –
vopsitor; 2 posturi tâmplar; 2
posturi fierar-betonist; 2 posturi
excavatorist; 4 posturi frigotehniști; 2 posturi electricieni, calificați și autorizați (2B, 3 B); 4
posturi instalatori. CV-urile se

pot depune pe adresa de email
office@cmeb.pmb.ro; cristina.
barascu@cmeb.com.ro sau la
sediul Companiei din Bld. Octavian Goga nr.2, Tronson 1, et.1,
cam.1, Sector 3 București. Informații la telefon:0372.400.780;
0728.121.056 –Serviciul Resurse
Umane Salarizare.
l Spitalul CETTT Sfântul
Stelian București, cu sediul în
str.Cristian Pascal, nr.25-27,
sector 6, București, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției
contractuale vacante de
muncitor IV -bucătar. Criterii
specifice: -studii medii; -categoria de calificare 1. Concursul/
examenul se va desfășura la
sediul unității începând cu data
de 07.06.2018, ora 10.00. Data-limită pentru depunerea dosarelor
de concurs este 29.05.2018, ora
12.00. Relații suplimentare la
Compartimentul RUNOS,
tel.021.314.44.75 și pe pagina de
internet a instituției: http//www.
cetttsfantulstelian.ro
l UM 02434 Galaţi, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea
următorului post vacant de
personal civil contractual: referent de specialitate, gradul II/
studii superioare, în biroul
personal, cu o vechime în funcţii
prevăzute cu studii superioare de
minim 3 ani şi 6 luni, astfel:
-11.06.2018, ora 10.00 -proba
scrisă; -14.06.2018, ora 10.30
-interviul; -data-limită de depunere a dosarelor: 05.06.2018, ora
16.00. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 02434 Galaţi,
strada Domnească, nr.92, unde
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact
ale secretariatului, la telefon:
0236.413.163, interior: 1730.
l SC Aba Turism SRL din
Oradea este în căutarea a două
persoane în vederea angajării pe
poziţia de terapeut SPA/maseur,
calificate în baza unei certificări
pentru următoarele proceduri:
masaj tradiţional balinez, masaj
suedez, thai masaj,
hidroterapie, masaj
exfoliant (body scrub
-Lulur Java), învelire /
împachetare corporală (body mask
-Boreh Bali),
aromatherapy, shiatsu
masaj, masajul
mâinilor şi al picioarelor, masaj cu pietre,
reflexoterapie, masaj
facial manual, masaj
al scalpului (hair spa).
Se încheie contract
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individual de muncă şi se oferă
salariu atractiv. Interviurile vor
avea loc în Oradea, str. Ovid
Densusianu, nr.9, bl.P191, sc.A,
ap.2. Pentru informaţii suplimentare şi programarea interviurilor ne puteţi contacta
telefonic de luni până vineri, în
intervalul orar 08.00-16.00, la
tel.0728.95.78.77 sau
0359.80.10.90.
l Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, cu sediul în Arad,
b-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următoarelor
posturi contractual vacante: -2
(două) posturi de îngrijitor, pe
perioadă nedeterminată, în
cadrul Serviciului Social Administrativ. Condiţii specifice:
-studii generale; -vechime în
specialitatea postului minim de 2
ani. Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs: 06.06.2018,
ora 16.00. Data susţinerii probei
scrise: 20.06.2018, ora 10.00.
Data susţinerii interviului:
21.06.2018, ora 10.00. Toate
probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, b-dul Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul
dosarului de concurs, condiţiile
generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursurilor,
bibliografia şi, după caz, tematica se publică pe portalele:
www.posturi.gov.ro şi pe: www.
uav.ro. Informaţii suplimentare
referitoare la concursurile de
mai sus: Serviciul Resurse
Umane-Salarizare al universităţii, telefon: 0257.280.702, interior: 4128.
l Primăria Comunei Dorobanţu, judeţul Tulcea, str.Primăverii, nr.45, CUI: 4793901, tel./
fax: 0240.576.306/426, e-mail:
consiliul_dorobantu@yahoo.
com, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice
vacante din Aparatul de specialitate al primarului comunei
Dorobanţu, judeţul Tulcea:
-Data-limită pentru depunerea
dosarului de înscriere: cu 20 de
zile de la data publicării în Monitorul Oficial; -Data şi ora organi-
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zării probei scrise: 21.06.2018,
ora 10.00; -Data şi ora organizării interviului: 25.06.2018, ora
9.00. Locul desfăşurării concursului: sediul Primăriei Comunei
Dorobanţu, judeţul Tulcea, str.
Primăverii, nr.45. I.Compartiment „Autoritate Tutelară şi
Asistenţă Socială”: Consilier,
clasa I, grad profesional asistent.
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, specializarea: Asistenţă
Socială sau Administraţie
Publică; -vechime în specialitatea studiilor: 1 an. II.Compartiment „Venituri, impozite şi
taxe”: Referent, clasa III, grad
profesional asistent. Condiţiile
de participare la concurs: -studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat, specializarea Administraţie Publică; -vechime în
specialitatea studiilor: 6 luni. III.
Compartiment „Construcţii,
urbanism şi agricultură”: Referent, clasa III, grad profesional
principal. Condiţiile de participare la concurs: -studii liceale,
respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat, specializarea: Construcţii,
urbanism şi amenajarea teritoriului; -vechime în specialitatea
studiilor: 3 ani.
l Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”
(ICMPP) cu sediul în Iaşi, Aleea
Grigore Ghica Vodă, nr. 41A,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi:
Cercetător ştiinţific gradul I- 2
(două) posturi, Cercetător ştiinţific gradul II- 2 (două) posturi,
Cercetător ştiinţific gradul III- 8
(opt) posturi în domeniile:
Chimia polimerilor şi Fizica
polimerilor. Concursul se va
desfășura pe data de 23.07.2018,
respectând prevederile Legii
319/2003, Ordinului MECS
6129/20.12.2016, metodologia și
criteriile de promovare ale
ICMPP. Dosarele de concurs se
depun în termen de 30 zile de la
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data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine
pe site-ul Institutului, la Serviciul Resurse Umane, telefon:
0232.260.332, 0232.260.333,
0232.260.334, interior: 168 sau
adresa de e-mail: balan.catalina@icmpp.ro.
l Unitatea Militară 02513
Bistriţa, cu sediul în localitatea
Bistriţa, str.Bulevardul Republicii, nr.3-5, judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii
contractuale: Referent IA în
cadrul biroului mobilizare şi
coordonare resurse- 1 (unu) post.
Nivelul studiilor: medii.
Vechimea în muncă/specialitatea
studiilor: 6 ani şi 6 luni.
Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de:
18.06.2018, ora 11.00. Proba
practică în data de: 22.06.2018,
ora 11.00. Interviu: 27.06.2018,
ora 11.00. Data-limită până la
care se pot depune dosarele de
concurs este: 06.06.2018, ora
16.00. Detalii privind condiţiile
generale şi specifice pentru
ocuparea postului, tipul probelor
de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora, tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la
telefon 0263.211.271 sau la
sediul UM 02513 Bistriţa, strada
Bulevardul Republicii, nr.3-5,
localitatea Bistriţa, judeţul
Bistriţa-Năsăud.
l Institutul de Cercetare
Dezvoltare pentru Pajiști
Brașov, cu sediul în Brașov, str.
Cucului nr.5, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: Consilier juridic: 1 post; Șef laborator
cercetare: 1 post; Inginer
chimist: 1 post- compartiment
cercetare; Biolog: 1 postcompartiment cercetare;
Agronom: 4 posturi- compartiment cercetare; Tehnician

agronom: 2 posturi- compartiment cercetare; Muncitor în
agricultură: 2 posturi- compartiment cercetare. Concursul va
avea loc la sediul I.C.D.P.
Brașov, str. Cucului nr.5, în ziua
de 20 iulie 2018, ora 11.00.
Depunerea dosarelor pentru
participarea la concurs se va
face până la data de 20 iunie
2018. Condițiile de participare,
tematica de concurs și alte informații se pot obține de la: sediul
I.C.D.P. Brașov din str. Cucului
nr. 5; telefon: 0268/472704; www.
pajisti-grassland.ro.
l Centrul Cultural „Bucovina”,
cu sediul în localitatea Suceava,
str.Universității, nr.48, județul
Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea unui post
vacant corespunzător funcției
contractuale de execuție: 1.
Manipulant bunuri (studii
medii/generale) la Serviciul
administrativ. Condițiile de
participare: cetăţenie română;
fără antecedente penale; cunoașterea limbii române vorbit şi
scris; studii medii/generale;
vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului:
minimum 2 ani; permis de
conducere categoria B. Conform
HGR 286/2011 cu modificările și
completările ulterioare.
Concursul se va desfășura la
sediul Centrului Cultural
“Bucovina” din Suceava, str.
Universității, nr.48, etajul III,
după cum urmează: Proba scrisă
în data de 14.06.2018, ora 11.00;
interviul se va susține în maxim
4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs la sediul instituției, în termen de 10 zile
lucrătoare de la apariția anunțului în Monitorul Oficial (data
afișării anunțului la sediul instituției și pe site-ul acesteia).
Relaţii suplimentare la sediul:

din str.Universității, nr.48,
telefon/fax: 0230.551.372, e-mail
contact@centrulculturalbucovina.ro.
l Comuna Blejoi, judeţul
Prahova, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea unui
post vacant, funcţie publică de
execuţie, astfel: 1 post inspector,
clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Poliţie
Locală. Proba scrisă a concursului va avea loc la ora 10.00, în
ziua de 26.06.2018, iar proba
interviului în data de 29.06.2018,
ora 10.00, la sediul UAT
Comuna Blejoi. Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în domeniul
știinţelor juridice; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 9 ani; - cunoștinţe de
operare PC dovedite prin documente care să ateste deţinerea
competenţelor -nivel mediu.
Dosarul de înscriere va cuprinde
documentele prevăzute la art.49
din HG nr.611/2008, pentru
aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare. Dosarele de înscriere se
depun la sediul UAT Comuna
Blejoi, sat Blejoi, nr.1003 -secretariatul comisiei, în termen de 20
de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, respectiv în perioada 21.05.2018-11.06.2018.
Bibliografia se va afișa pe pagina
de internet: www.primariablejoi.
ro și la sediul Comunei Blejoi,
judeţul Prahova. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Comunei Blejoi și la secretariatul comisiei, telefon:
0244.410.445, interior: 102,
persoană de contact: Elena
Gheorghe.
l Primăria Municipiului Oneşti,
judeţul Bacău organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant de
execuție muncitor necalificat la
instituția publică Administrația
pieței, bazarului, oborului și
parcări. Muncitor necalificat:
studii generale/ medii absolvite
cu diplomă; vechime în muncă:
1 an. Concursul se organizează
la sediul Primăriei Municipiului
Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17
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Bacău, după cum urmează:
-proba scrisă: 19 iunie 2018, ora
9.00; -proba interviu: în termen
de maximum 4 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs
se depun până la data de 6 iunie
2018, la sediul Primăriei Municipiului Oneşti, compartiment
personal din cadrul Serviciului
Resurse umane, relaţii cu
publicul şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din HGR
286/2011, modificată şi completată de HGR 1027/2014: -cerere
de înscriere la concurs (formular
de înscriere); -copia actului de
identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz; -copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului,
solicitate de autoritatea sau
instituţia publică; -carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/ sau în
specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că
nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia
pentru care candidează; -adeverinţă medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de
către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; -curriculum vitae; Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul
Primăriei Municipiului Oneşti.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei şi la nr.
de telefon 0234/324243/216.
l Compania Municipală Energetica București SA, cu sediul în
Bdul Octavian Goga nr.2,
Tronson 1, et.1-2, București,
Sector 3, organizează concurs
pentru ocuparea următoarele
posturi, pe durată nedeterminată
din cadrul următoarelor compartimente: Secția Infrastructură
-inginer -2 post; Compartiment
Control Financiar de Gestiune
-economist -1 post; Serviciul
Resurse Umane, Salarizare –
specialist resurse umane -1 post;
Serviciul Comercial, Aprovizionare, Contracte -analist servicii
clienți -1 post; Atelier Verificări
Metrologice –subinginer -1 post;
Expert Achiziții Publice -Serviciul Achiziții -1 post; Asistent
analist -Serviciul Registratura,
Administrativ, Arhiva -1 post;
Economist -Serviciul Comercial,
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Aprovizionare, Contracte -1
post. Dosarele de înscriere se vor
depune la sediul companiei până
la data de 25.05.2018, ora 12,00
şi vor conţine în mod obligatoriu:
Cererea de înscriere la concurs
însoțită de CV; copia actului de
identitate; copiile diplomelor de
studii şi ale altor acte ce atestă
efectuarea unor specializări/
cursuri necesare ocupării
postului; copii după certificatele
de calificare în meserii; adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie.
Copiile de pe actele prezentate
vor fi însoțite de documentele
originale. Criteriile de selecţie şi
condiţiile de participare la
concurs, tematica și bibliografia
sunt precizate în Anunţurile
extinse privind selecţia pentru
ocuparea posturile mai sus
menţionate şi se găsesc la sediul
companiei , etaj.1, și pe pagina
de internet a CMEB SA la adresa
www.cmeb.com.ro . Informații la
telefon: 0728121056 -Serviciul
Resurse Umane, Salarizare.
l Primăria Comunei Oinacu,
judeţul Giurgiu, scoate la
concurs postul vacant de
inspector de specialitate, funcţie
contractuală, studii superioare,
gradul II, cu atribuţii de situaţii
de urgenţă, în cadrul Compartimentului „Situaţii de Urgenţă”.
Data-limită pentru depunerea
dosarului de concurs este
06.06.2018, ora 10.00, dosarul de
concurs se depune la registratura Primăriei Com.Oinacu.
Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa la domnul
Mihalcea Ion, secretarul com.
Oinacu, tel.0246.239.143.
Concursul pentru proba scrisă se
va desfăşura pe data de
21.06.2018, ora 9.00, la sediul
Primăriei Com.Oinacu. Interviul
se va desfăşura pe data de
22.06.2018, ora 9.00. Angajarea
se va face cu contract de muncă
pe durată nedeterminată.
Condiţiile generale şi specifice
necesare pentru ocuparea
postului de inspector de specialitate: -Concursul pentru
ocuparea acestui post va consta
în 3 etape succesive: Selecţia
dosarelor de înscriere pe data de
11.06.2018, ora 14.00. Condiţii
specifice pe care trebuie să le
îndeplinească persoana participantă: -studii superioare specializarea comunicare şi relaţii
publice; -să aibă vechime de cel
puţin 6 luni în funcţii de situaţii
de urgenţă în primării; -abilităţi
în lucrul cu calculatorul. Candidaţii vor depune la dosar: -un
Curriculum Vitae; -copie după
BI sau CI, cazierul judiciar;
-copie după certificatul de
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naştere şi căsătorie, după caz;
-copie după carnetul de muncă
şi diplomă de absolvire a studiilor superioare; -adeverinţă
medicală. Bibliografia se poate
lua de la domnul Mihalcea Ion,
secretarul comunei Oinacu. Fişa
postului şi bibliografia se
afişează la sediul instituţiei.
l Anunţ privind selecţia a 4
membri în consiliul de administraţie al SOCIETĂŢII PARC
IND VÂLCEA SA. Societatea
PARC IND VÂLCEA SA, cu
sediul în Orașul Râmnicu
Vâlcea, Strada Regina Maria
nr.13, etajul 2, cod poștal
240151, Județul Vâlcea, societate specializată în realizarea și
operarea parcurilor industriale,
la care sunt acționari Județul
Vâlcea prin Consiliul Județean
Vâlcea, Municipiul Drăgășani
prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani și Orașul
Bălcești prin Consiliul Local al
Orașului Bălcești, ANUNŢĂ
ÎNCEPEREA PROCEDURII
DE SELECŢIE PENTRU
DESEMNAREA
MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SOCIETĂŢII. Selecția se va
organiza de către Comisia de
selecție constituită de către
Județul Vâlcea prin Consiliul
Județean Vâlcea și Municipiul
Drăgășani prin Consiliul Local
al Municipiului Drăgășani,
pentru 4 membri în Consiliul de
administrație al societății Parc
Ind Vâlcea SA. (3 membri din
partea Județului Vâlcea prin
Consiliul Județean Vâlcea și 1
membru pentru Municipiul
Drăgășani prin Consiliul Local
al Municipiului Drăgășani), în
consultare cu Comitetul de
nominalizare și remunerare al
Consiliului de Administrație al
Societății Parc Ind Vâlcea S.A.,
cu respectarea prevederilor
Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la
sediul social al societății și va
consta în depunerea de către
candidați a unui dosar de candidatură însoțit de actele doveditoare a competențelor
profesionale ale declarația de
intenție și susținerea unui
interviu de selecție. Orașul
Bălcești prin Consiliul Local al
Orașului Bălcești va organiza
individual selecția pentru 1
membru în Consiliul de administrație al societății Parc Ind
Vâlcea SA. A.Calendarul selecției: 1. Depunerea dosarului de
candidatură 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 lucrătoare
de la data limită de depunerea
candidaturilor și soluționarea
clarificărilor. 4. Stabilirea listei
scurte a candidaților se va face
în 3 zile de la data interviului. 5.
Rezultatul selectării dosarelor se
afişează la sediul social cu
menţiunea admis sau respins,
însoţită de motivul respingerii
dosarului, va fi comunicat
candidaților și în termen de 3
zile de la data interviului. 6. Se
afișează lista scurtă întocmită
pe baza selectării dosarelor în
termen de 3 zile de la data interviului. 7. Depunerea declarației
de intenție se va face în maxim
15 zile de la data afișării listei
scurte. 8. În 4 zile de la termenul
limită de depunere a Declarației
de intenție se organizează
selecția finală pe bază de
interviu a candidaților din lista
scurtă a candidaților care au
depus declarații de intenție. În
cadrul interviului se testează
abilitățile manageriale ale
candidaților cu luarea în considerare a declarației de intenție.
9. Rezultatul selecției finale va fi
comunicat candidaților care au
susținut interviul pe baza declarației de intenție. B.Condiții
întrunite de candidați: a.Cerințe
minime: -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă; Potrivit prevederilor
art.28 alin.(3) din privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, cel
puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să
aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul
economic, juridic, contabilitate,
de audit sau financiar de cel
puțin 5 ani; -experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe
care le-au administrat sau
condus; -cunoașterea 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 conducere /coordonare /control ale unei societăți
cu același profil; b.Competențe:
-competențe de management,
etică și integritate, gândire strategică, planificare, organizare și
capacitate de a lua decizii,
analiză și comunicare; C.Criterii
de evaluare: 1. îndeplinirea
cerințelor minime; 2. competențe specifice sectorului; 3.
competențe de guvernanță
corporativă; 4. integritatea
candidatului; 5. independența
candidatului; 6. abilități de
comunicare interpersonală; 7.
capacitatea de a lua decizii și de
a evalua impactul acestora; 8.
alinierea declarației de intenție
la scrisoarea de așteptări; 9.
înscrieri în cazierul judiciar; D.
Bibliografie: -Legea nr.31/1990
privind societățile, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare; -Ordonanța de
Urgență a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și
completările ulterioare; -Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a unor prevederi din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 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 documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări; 5.
Copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiției
privind experiența în îmbunătățirea performanței societăților
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 modelului
prevăzut în procedura de
selecție, conform modelui afișat
pe pe pagina de internet a
Consiliului Județean Vâlcea, și a
Primăriei Municipiului Drăgășani. Informații suplimentare
referitoare la organizarea și
desfășurarea selecției pentru
postul de administrator se pot
obține de pe site-ul Consiliului
Județean Vâlcea, și al Primăriei
Municipiului Drăgășani.
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l Erată la anunțul publicat în
data de 17.05.2018 privind
ocuparea unei funcții contractuale de execuție contractuale,
inspector de specialitate II,
vacantă, perioadă ndeterminată,
la Direcția edilitare. Data
consursului este 13.06.2018, nu
12.06.2018 cum a fost publicat
initial.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vâ n d c a s ă B u l e v a r d u l
Griviţei, demisol, parter, etaj,
mansardă, Braşov. Telefon
0749/585753, 0744/550966.

CITAȚII
l Pârâtul Bacrău Liviu domiciliat în sat Dragalina, com. Cristineşti, este citat la Judecătoria
Dorohoi la data de 20.06.2018
pentru ,,partaj”.
l Tudose Carmen, Iani Susana,
German Simion şi Barteş Maria
sunt pârâţi in Dosar
2008/190/2013 al Judecătoriei
Bistriţa, având obiect moştenire
teren inscris in CF 25195 Mărişelu şi anulare titlu de proprietate, termen 22.05.2018.
l Ursu Maria, domiciliată în
com. Coţuşca, sat Cotu Miculinţi,
jud. Botoşani, reclamantă în
dosarul nr. 828/217/2017 înştiinţează pe pârâtul Aanicăi A. Cristian Mihăiţă, cu ultimul domiciliu
în loc. Oraviţa, str. Zona Gării, bl.
E5, ap. 17, jud. Caraş Severin, că
în data de 19 iunie 2018 are loc
succesiunea la Judecătoria Darabani, jud. Botoşani.
l Moise Ștrul este citat în calitate de intimat la Tribunalul
Iași, str. Elena Doamna, nr.1A în
ziua de 12 iunie 2018, orele 09.00
la completul civ. A9 în dosarul
41055/245/2014 pentru uzucapiune în contradictoriu cu
Butnariu Constantin și Butnariu
Tatiana în calitate de intimați și
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iași prin Primar
în calitate de apelant.
l Vă a n u n ţ ă m c ă î n
Dos.558/238/2018 al Judecătoriei Gurahonţ s-a deschis procedura de declarare a morţii
numitului Bălău Aron cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Păulean,comuna Buteni cu invitaţia ca orice persoană care
poate oferi date pe care le
cunoaşte în legătură cu cel
dispărut să le comunice Judecătoriei Gurahonţ în termen de 2
luni de la data publicării prezentului anunţ.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Se citeaza parata Sandor
Rodica-Florica in dosarul nr.
1929/842/2017 af lat pe rolul
Judecatoriei Harsova, avand ca
obiect exercitarea autoritatii
parintesti, cu termen 07 iunie
2018, ora 9.00, in proces cu
reclamantul Nicolau George.
l Se citează pârâții Rață Elena
ultim domiciliu cunoscut com.
Balcani, jud. Bacău, Irimia Dan
ultim domiciliu cunoscut Comănești, jud. Bacău, Zaharia
Mihaela ultim domiciliu
cunoscut Comănești, jud. Bacău,
Zavate Gabriela ultim domiciliu
cunoscut Hemeiuș, jud. Bacău,
Bogdan Adriana ultim domiciliu
cunoscut Comănești, jud. Bacău,
la Judecătoria Moineşti, dosar
4163/260/2016, termen
21.06.2018, obiect uzucapiune,
reclamanţi Zavate Vasile şi
Maria.
l Se citeaza paratul Magaran
Petre, domiciliat in Mangalia,
str. Maior Giurascu, nr. 28, jud.
Constanta, la Judecatoria
Campina pentru data de
27.09.2018, ora 9,00 in dosar nr.
6081/204/2017, avand ca obiect
stabilire locuinta minor Magaran
Petre Nicolae, autoritate parinteasca si majorare pensie intretinere, reclamanta fiind
Giubernea Zina-Marinela.
l Se citează Nacu Roxana, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Craiova, str.Hanul Roșu, nr.13,
jud.Dolj, la Judecătoria Craiova,
din str.A.I.Cuza, nr.30, complet
Civil 35, în ziua de 24.05.2018,
ora 09.00, în calitate de pârât, în
proces cu Municipiul Craiova
prin Primar, în calitate de reclamant pentru fond- pretenții, ce
face obiectul dosarului
nr.29531/215/2016.
l Numita Goldstein Riva, cu
ultim domiciliu cunoscut în
România, în municipiul Iași,
strada Sf.Andrei, nr. 38, este
citată în calitate de pârâtă la
Judecătoria Iași pentru data de
08.06.2018, ora 08.30, la C.18 în
dosarul cu nr. 33353/245/2017
pentru uzucapiune în contradictoriu cu reclamanta Damian
Virginia.
l Pe rolul Judecătoriei Alexandria, Dosar 6325/740/2016,
reclamant Mihăilă Elisabeta,
pentru partaj, pârât Mihăilă
Costel, cu termen 20 iunie 2018.
l Deschiderea procedurii de
declarare a morţii numitului
Radu Lucian, ultimul domiciliu
în com.Murgaşi, sat Balota de
Sus, CNP: 1661015163206, în
dosarul nr.8203/215/2018 al
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Judecătoriei Craiova, solicitând
ca orice persoană să comunice
datele pe care le cunoaşte în
legătură cu cel dispărut.

DIVERSE
l Societatea Națională de
Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaș, cu sediul în
municipiul Mediaș, P-ţa C.I.
Motaş, nr.1, cod poştal: 551130,
informează publicul interesat
despre intenția sa de solicitare
de la Administraţia Bazinală de
Apă Argeş-Vedea, Sistemul de
Gospodărire a Apelor Ilfov-București, a Avizului de Gospodărire a Apelor pentru obiectivul
de investiții „Subtraversare
Canal Dâmboviţa cu conductă
de transport gaze naturale Ø28”
Inel Bucureşti, zona Bălăceanca”, pentru realizarea lucrărilor de montare a conductei
prin foraj orizontal dirijat pe sub
albia Canalului Dâmbovița,
amplasate în extravilanul
comunei Cernica, sat Bălăceanca, județ Ilfov. Această
investiție este nouă. Ca rezultat
al lucrărilor desfășurate nu vor
rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare, să transmită
observaţii, sugestii şi recomandări cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz
la adresa SNTGN Transgaz SA
Mediaș, Departament Proiectare
și Cercetare, str.Unirii, nr.6,
Mediaș, jud.Sibiu,
tel.0269.801.732, fax:
0269.841.839.
l C.I.I. Apostol Andra notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in Dosarul nr.
1 1 1 5 / 1 0 5 / 2 0 1 8 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
398/09.05.2018 privind pe SC
STIAMI SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță
22.06.2018, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
11.07.2018, întocmirea tabelului
definitiv 03.08.2018, prima
Adunare a Creditorilor avand
loc in data 16.07.2018, orele
12.00 la sediul de corespondenta
al administratorului judiciar din
com. Filipestii de Padure, str.
Principala, nr. 968, jud. Prahova.
l C.I.I. Apostol Andra notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in Dosarul nr.
1 4 3 0 / 1 0 5 / 2 0 1 8 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
404/09.05.2018 privind pe SC
UCADOR COM SRL, cu terme-

nele: depunere declarații creanță
22.06.2018, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
11.07.2018, întocmirea tabelului
definitiv 03.08.2018, prima
Adunare a Creditorilor avand
loc in data 16.07.2018, orele
12.00 la sediul de corespondenta
al administratorului judiciar din
com. Filipestii de Padure, str.
Principala, nr. 968, jud. Prahova.
l SC Aghoras Invent SRL,
beneficiarul proiectului PUZ„Schimbare funcţională pentru
laborator cercetare si dezvoltare”, strada Merilor, nr.18, nr.
cad.59988, Tarla 47, Parcela
166/4, Oraş Măgurele, jud.Ilfov,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul
/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului
poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov, din Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, de luni până
joi, între orele 9.00-13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul APM
Ilfov (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02) în termen de 15
zile de la data publicării anunţului.
l Admite acţiunea formulată de
către reclamantul Avasilcăi
Va l e n t i n , a v â n d C N P :
1710421221236, cu domiciliul
ales pentru comunicarea actelor
de procedură la SCA „Ciobanu&Ciobanu”, din Iaşi, str.
Sfântul Lazăr, nr.3, bl.Ghica
Vodă 1A, et.4, ap.14, judeţul
Iaşi, în contradictoriu cu pârâta
Avasilcăi Cristina-Alina, având
CNP: 2720420221209, cu domiciliul în Iaşi, Std.Sărărie, nr.19,
judeţul Iaşi, astfel cum a fost
precizată. Dispune desfacerea
căsătoriei intervenită între părţi
la data de 12 noiembrie 1998 şi
înregistrată în Registrul Stării
Civile al Primăriei Mun.Iaşi, sub
nr.2308 din aceeaşi dată, din
culpa comună a părţilor.
Dispune ca pârâta să revină la
numele purtat anterior căsătoriei, acela de „Vrînceanu”. la act
că reclamantul nu a solicitat
plata cheltuielilor de judecată.
Cu drept de apel, ce se va
depune la Judecătoria Iaşi în
termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea
soluţiei la dispoziţia părţilor prin
mijlocirea grefei instanţei azi,
data de 22.01.2018.
l Primaria Sector 3 București
anunță publicul de inițierea
procesului de avizare a planului
urbanistic de detaliu
“PUD-Strada Confederației,

nr.59, locuință unifamilială
"Sp+P+1E+pod", inițiator Spandole-Dinu Sonia-Maria. Publicul
este invitat să transmită observații asupra documentelor, în
perioada mai-iunie 2018, la
Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria
Sector 3, Calea Dudești, nr.19,
sector 3, +40-21.318.03.04.
Răspunsul observațiilor primite
va fi publicat de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului
din Primăria Sector 3, pe site-ul
www.primarie3.ro.

SOMAȚII
l Dosar nr.1956/326/2017. Judecătoria Topliţa. Somaţie emisă în
temeiul încheierii de ședință din
data de 10.04.2018. Prin cererea
înregistrată pe rolul Judecătoriei
Topliţa ce formează obiectul
dosarului nr. 1956/326/2017,
reclamanţii Silivas Ioan -CNP:
1690105193787 şi soţia Silivas
Margareta
-CNP:
2720101193795, ambii cu domiciliul în Tulgheş, nr.158A, jud.
Harghita, au invocat dobândirea
prin uzucapiune -joncţiunea
posesiilor -a dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafaţă de 4873mp înscris în CF
nr.52193 Tulgheş nr.top.444/11/b,
imobil în localitatea Tulgheş,
având ca vecini la Nord pe
Ungureanu Gheorghe, la Est
Parau, la Sud pe Pava Laszlo
Tibor şi Comuna Tulgheş şi la
Vest Comuna Tulgheş şi Onu
Ana, conform raportului de
expertiză tehnică topografică
întocmit de expert topograf judiciar Maier Cristian. Toți cei
interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în
caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 6 luni
de la emiterea celei din urmă
publicații.
l Somație în dosarul cu
nr.2451/295/2017, prin care, în
temeiul art.130 din Dl 115/1938,
se aduce la cunoștința publicului
că petentul Oprea Doru Simion
cu domiciliul în Germania,
Kempten (Allgau), kremserstrasse 36, a formulat cerere de
uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului
înscris în cf. nr.402542 Sânnicolau Mare, nr. cad. 402542-C2,
de sub B7, anexă gospodărească
în suprafață de 26mp, situată în
Sânnicolau Mare, str.Stadionului, nr.24, iar în privința aceluiași imobil, urmare a
actualizărilor informațiilor
tehnice a acestuia, solicită ca
prin dispozitivul instanței să se
menționeze la petitul 1: imobil
înscris în cf. nr.402542 Sânnicolau Mare, nr. cad. 402542,
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reprezentând teren intravilan în
suprafață de 1.439mp, nr. cad.
402542-C1, reprezentând casă și
nr. cad. 402542-C2, reprezentând anexă, cu titlu de drept
dobândit prin uzucapiune,
dreptul de proprietate asupra
imobilului înscris în cf.
nr.402547 Sânnicolau Mare, nr.
top. 13049/3024-3025, grădină
de vie în suprafață de 6.750mp,
din Sânnicolau Mare, și imobilul
înscris în cf. nr.402544 Sânnic o l a u M a r e , n r. t o p .
2954/2;12659/2973, teren intravilan în suprafață de 1.205mp,
prin îndeplinirea condițiilor
legale ale uzucapiunii, respectiv
prin folosința de mai mult de 20
de ani de la moartea proprietarului Tabular. Cei interesați sunt
invitați să facă opoziție în cadrul
dosarului prezent, la Judecătoria
Sânnicolau Mare, cu termen pe
29.05.2018, cu mențiunea că în
termen de 1 lună de la afișarea
prezentei, judecătoria va păși la
judecarea pricinii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de
Administraţie al societăţii
comerciale Imvest SA cu sediul
în Bucureşti, str. Popa Tatu nr.
26, sector 1, CUI 1568751,
J40/1056/1991 convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor la data de
28.06.2018, ora 9.00 la sediul
societăţii, cu următoarea ordine
de zi: Alegerea cenzorilor. Listele
cu candidaţii propuşi pentru
funcţia de censor se află la sediul
SC Imvest SA Bucureşti, unde
pot fi consultate. În cazul în care
urmare a acestei convocări
Adunarea Generală nu se poate
întruni din lipsa cvorumului,
aceasta se convoacă pentru data
de 05.07.2018, în acelaşi loc, la
ora 9.00 cu aceeaşi ordine de zi.
l Convocator Consiliul de
Administratie al Libra Internet
Bank SA, prin presedintele
Consiliului de Administratie al
Libra Internet Bank S.A., Ovidiu
Petre Melinte, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor bancii la data de
22.06.2018, ora 10,00, la sediul
bancii din Str.Semilunei, nr.4-6,
Sector.2, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi: -Decizie
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privind nealocarea de dividende
aferente profitului interimar
inregistrat pe parcursul semestrului 1 al anului financiar 2018,
pana la 30.06.2018, in scopul
incorporarii acestuia in fondurile proprii ale bancii. Sunt
convocati sa participe la
adunare toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor
bancii la data de 21.06.2018. In
cazul neintrunirii cvorumului
necesar la data primei convocari,
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor se va intruni la data
de 25.06.2018, ora 10,00, in
acelasi loc si cu aceeasi ordine de
zi. Actionarii pot participa la
adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri
speciale, conform dispozitiilor
legale. Procura speciala se
depune la sediul societatii
conform prevederilor legale.
Presedintele Consiliului de
Administratie al Libra Internet
Bank S.A., Ovidiu Petre Melinte.
l Romelectro Investment Development S.R.L. Cod Fiscal:
30946001, Numar Registrul
Comertului: J40/13882/
23.11.2012, Adresa: Bd. Lacul
Tei Nr. 1-3, Bloc ISPE, Etaj 3,
Camera 313, Cod Postal
020371,Telefon: 0212004342,
Fax: 0212004375. Email:office@
romelectro.ro. Convocatorul
Adunării Generale Ordinare a
Asociaţilor SC Romelectro
Investment SRL Administratorul SC Romelectro Investment
SRL convoacă Adunarea Generală Ordinară a asociaţilor SC
Romelectro Investment SRL, Nr.
R.C. J40/13882/2012, C.U.I.
30946001, la sediul societăţii din
Bucureşti, B-dul Lacul Tei
nr.1-3, etaj 3, sector 2, la data de
21 iunie 2018 ora 11.30, cu
reconvocare în caz de necesitate
în data de 22 iunie 2018 la
aceeaşi oră şi în acelaşi loc,
ordinea de zi fiind următoarea:
1-Ascultarea şi aprobarea
Raportului administratorului
privind gestiunea societăţii în
anul 2017; 2- Discutarea şi aprobarea Situaşiilor financiare
anuale şi a contului de profit şi
pierderi pe exerciţiul anului
2017; 3- Aprobarea repartizării
profitului societăţii şi stabilirea
dividendului societăţii pentru
anul 2017; 4- Aprobarea reali-
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zării programului de investiţii pe
anul 2017; 5- Stabilirea şi aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a Programului de
activitate pe exerciţiul anului
2018; 6- Aprobarea programului
de investiţii pe anul 2018; 7Aprobarea grilei de salarii şi
organigrama SC Romelectro
Investment SRL pentru anul
2018; 8- Aprobarea împuternicirii administratorului pentru a
decide asupra ipotecarii şi gajarii
a unei parţi din patrimoniul
societăţii pentru obşinerea de
credite bancare, şi să semneze
contractele de ipoteca şi de
credit la valorile ce vor fi negociate; 9- Aprobarea împuternicirii Administratorului pentru a
decide cu privire la participarea,
reducerea participării sau retragerea participării SC Romelectro Investment SRL de la
capitalul social al altor societăţi
comerciale. 10- Aprobarea
împuternicitilor societăţii cu
drept de semnătura pentru a
reprezenta societatea şi pentru
operaţiuni în conturile societăţii
deschise la instituţiile bancare şi
de credit. Pot participa asociaţii
cuprinsi în registrul asociaţilor la
data de referinţă de 15 iunie
2018, personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procure
special, conform dispoziţiilor
legale, data de la care pot fi
consultate la sediul societăţii
documentele supuse aprobării
AGOA în timpul orelor de
program 9.00-17.00.
l Consiliul de Administraţie al
SC Universalcoop SRL, în
temeiul prevederilor Actului
Constitutiv Actualizat şi a
prevederilor Legii 31/1990 republicată, convoacă la sediul societăţii din Str. Serg. Nuţu Ion nr. 8
-12, sector 5, Bucureşti,
Adunarea Generală a Asociaţilor pe data de 30 Mai 2018, ora
13.00 cu următoarea ordine de
zi: 1). Aprobarea situaţiilor
financiare la 31 decembrie 2017
şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2017. 2). Descărcarea de
gestiune a administratorilor
societăţii pentru perioada ianuarie 2017 -31 decembrie 2017. 3).
Cesiunea unor părți sociale de la
asociatul Popescu Ion la asociatul Dursun Altînîșîk și aprobarea contractului de cesiune. 4).
Modificarea adresei sediului
social în: București, strada
sergent Nuțu Ion, nr. 8 -10,
sector 5 . În cazul neîntrunirii
cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare AGA va
avea loc pe data de 31 Mai 2018
ora 13.00 la sediul societăţii din
Str. serg. Nuţu Ion nr. 8 -12,
sector 5, Bucureşti cu aceeaşi
ordine de zi, fără altă notificare

a asociaţilor. Administratori,
Hanganu A. Eugen -Cristian,
Oros Iuliana Cristina.
l Consiliul de Administrație al
societății DESTINE HOLDING
SA, cu sediul în Ploiești, Str.
Torcători, nr.4, etaj 2, apartament 3, Jud.Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribun a l u l P r a h o v a s u b n r.
J29/1684/2007, având
CUI:RO22046912, în conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 privind societățile,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare și ale
Actului constitutiv al societății,
convoacă Adunarea Genarală
Ordinară a Acționarilor în data
de 22.06.2018, ora 16.00 și
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de
22.06.2018, ora 18.00, la Sala de
conferințe a Hotelului Târnava
din Odorheiul Secuiesc, Piața
Primăriei, nr.16, Jud.Harghita.
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor societății va avea
următoarea ordine de zi: 1.
Repartizarea sumei de
460.000Lei ca dividend, din
profitul nerepartizat. 2.Confirmarea dlui Bocanescu Romeo în
funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. 3.Stabilirea persoanei împuternicite să
efectueze formalitățile legale
privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor și să semneze toate actele
și documentele necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor societății va avea
următoarea ordine de zi: 1.Modificarea actului constitutiv al
societății, astfel: Art.17.1 alin.5:
Președintele Consiliului de
Administrație va fi ales de
Consiliul de administrație, în
conformitate cu prevederile
art.140 indice 1 din Legea
31/1990”. Art.18 alin. 2 și 3:
"Prin decizia Adunării Generale
a Acționarilor se vor numi 3
cenzori și un supleant care vor
supraveghea gestiunea societății.
Cenzorii se numesc de Adunarea
Generală a Acționarilor pentru
un mandat de 3 (trei) ani". 2.
Aprobarea actului constitutiv
actualizat ca urmare a hotărârilor adoptate în prezenta
adunare. 3.Dobândirea calității
de asociat la societatea
DESTINE HOLIDAYS SRL, cu
sediul în Ploiești, Strada Torcători, Nr.2B, Biroul 7, Etaj 1,
Ap.3, Județul Prahova, înregistrată la ORC Prahova sub nr.
J29/1007/15.05.2018, având
CUI:39345501, activitate princi-

pală 7911- activități ale agențiilor turistice, prin achiziționarea
unui număr de 700 părți sociale
cu valoare nominală totală de
7.000Lei, reprezentând 70% din
capitalul social. 4.Stabilirea
persoanei împuternicite să
semneze documentele de cesiune
și celelalte documente necesare
dobândirii calității de asociat.
5.Stabilirea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile
legale privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor și să semneze toate actele
și documentele necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. La ședința
Adunării Generale Ordinare și
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe/să fie
reprezentați acționarii înregistrați în Registrul acționarilor
ținut de societate la sfârșitul zilei
de 08.06.2018, care reprezintă
data de referință. Acționarii își
pot exercita dreptul de vot în
cadrul adunărilor generale
personal, prin reprezentant cu
procură specială sau prin corespondență transmisă prin curierat. În cazul în care la data
menționată mai sus, ca fiind
data primei convocări nu se
întrunesc condițiile de validitate
prevăzute de Legea 31/1990
legea societăților sau/și de Actul
Constitutiv al societății,
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data
de 23.06.2018, ora 16.00,
respectiv ora 18.00, la aceeași
adresă și cu aceeași ordine de zi.
Informații suplimentare se pot
obține la sediul societății și la
numărul de telefon:
0344.801.880.
l Emitent: Consiliul de Administraţie al Agroalim Logistic
SA. În atenţia: Smithfield
Romania SRL, persoană juridică
română, cu sediul social în Timișoara, str.Polonă, nr.4, etaj 1,
camera 4, jud.Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribun a l u l T i m i ș s u b n r.
J35/2260/2004, cod unic de înregistrare: 14842327, în calitate de
acţionar; și Acţionarilor
persoane fizice ai Societăţii
îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să
voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare la data de referinţă stabilită pentru 18.06.2018.
Convocator al Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a
Acționarilor Agroalim Logistic
SA. Consiliul de Administraţie
al Agroalim Logistic SA, o societate română cu sediul în Buftea,
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str.Metalurgiei, nr.300BIS,
județul Ilfov, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Ilfov sub
nr.J23/1190/2002, cod unic de
înregistrare: 2838128 („Societatea”), prin dl.Mihail Aurelian-Bogdan, cetățean român,
născut la data de 27.05.1966, în
București, Sectorul 7, domiciliat
în București, Sectorul 5, str.
Dr.Frederic Joliot-Curie, nr.16,
ap.1, identificat cu cartea de
identitate seria RX, nr.372672,
emisă la data de 17.10.2013 de
SPCEP Sectorul 5, CNP:
1660527463031, în calitate de
Președinte al Consiliului de
Administrație, în conformitate
cu prevederile Legii nr.31/1990, a
societăţilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile
actului constitutiv al Societăţii
valabil la data convocării, astfel
cum a fost modificat şi actualizat până în prezent, convoacă
prin prezenta: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
Societății, pentru data de
21.06.2018, ora 10.00, la sediul
societății din Buftea, str.Metalurgiei, nr.300BIS, județul Ilfov,
iar în cazul în care la prima
convocare nu sunt întrunite
condiţiile pentru ţinerea şedinţei
Adunării Generale Ordinare din
cauza neîndeplinirii cerinţelor de
cvorum legale sau statutare, a
doua convocare pentru această
adunare este stabilită pentru
data de 22.06.2018, la aceeaşi
oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. La şedinţa Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor vor putea participa şi vota
doar acţionarii Societății înregistraţi în Registrul Acţionarilor
Societății la data de referinţă de
18.06.2018. Această dată de referință este valabilă și pentru a
doua convocare. Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine
de zi: 1.Aprobarea situațiilor
financiare ale Societății pentru
anul 2017, în baza raportului
Consiliului de Administrație cu
privire la activitatea Societății în
cursul anului 2017 și a raportului auditorului financiar al
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Societății; Situațiile financiare
ale Societății, precum și raportul
Consiliului de Administrație cu
privire la activitatea Societății în
cursul anului 2017 se af lă la
dispoziţia acţionarilor, la sediul
Societății și pe pagina de
internet a Societății, putând fi
consultate de aceştia. 2.Aprobarea descărcării de gestiune a
membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea
aferentă anului financiar 2017;
3.Alte aspecte în legătură cu
punctele 1 și 2 de mai sus; 4.
Numirea de împuterniciți ai
Societății pentru luarea măsurilor necesare în vederea aducerii
la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul ședinței Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor Societății și a efectuării
formalităților necesare. Acționarii îndreptățiți să participe și
să voteze la Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor la data
de referință arătată mai sus se
pot prezenta la ședință fie
personal, iar în cazul acţionarilor persoane juridice, prin
reprezentanţii lor legali, în baza
unui act de identitate valabil, fie
prin procură specială, care se
depune la sediul Societății cu cel
puțin 5 zile înainte de data
Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor. Acționarii reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din
totalul capitalului social al
Societății au dreptul de a cere
introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi mai sus prezentată,
înaintând în acest sens cereri
Consiliului de Administrație, în
termen de cel mult 15 zile de la
publicarea prezentului convocator. Consiliul de Administraţie
al Agroalim Logistic SA, prin
dl.Aurelian-Bogdan Mihail,
Președinte al Consiliului de
Administrație al Agroalim
Logistic SA.

LICITAȚII
l Primăria Comunei Ţigăneşti
organizează la data de
11.06.2018, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Ţigăneşti,
licitaţie publică cu strigare

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
33333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 ﬁ33c3, cop33 dup3 C33tiﬁc3tul
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3
co3ﬁd33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 3ch3t3333 33333ţ333
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33,
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot ﬁ v33u3l333t3, co3d3ţ33l3
d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3ﬁș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3,
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic.
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.
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pentru vânzarea proprietăţii
imobiliare „Teren intravilan în
suprafaţă de 671mp, proprietate
privată a comunei Ţigăneşti”.
Terenul este amplasat în T5,
P25, P25/1. Relaţii se vor obţine
la sediul Primăriei Comunei
Ţigăneşti, telefon: 0247.330.001.
l Penitenciarul Oradea din
Oradea, Strada Parcul Traian
nr.3 organizează în data de
25.05.2018 ora 12.00 o licitație
publică cu strigare in vederea
închirierii a 2 (două) suprafețe
de câte 1 mp pentru amplasarea

a două distribuitoare automate
pentru prepararea băuturilor
nealcoolice(cafea,ceai), aparate
a fi folosite de către personalul
unității sau vizitatori. Detaliile
licitației: penitenciaruloradea@
gmail.com, tel-0259-419-881.
l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică bunuri imobile la
valoarea de lichidare redusa cu
20%(cladire complex) Plopeni,
str. Republicii, nr. 21,jud.
Prahova - spatiu administrativ,

suprafata utila 319 mp, data
construirii 1969 = 366.767,20 lei
fara TVA, (constructii industriale) Plopeni Sat, comuna
Dumbravesti, punct gara, jud.
Prahova - cladire magazie(baraca metalica), baraca metalica,
bazar, sopron, cabina wc, baraca
si platforma betonata, suprafata
utila 604,67 mp, data construirii
1980 amenajata partial in 2012
= 122.046,40 lei fara TVA.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de partici-

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică
bunuri mobile la valoarea de piata redusa cu 20%:
Nr
crt

Denumire bun mobil

Nr.
buc.

Loc de inspecție

Nr. de înmatriculare

Valoare de piață
TOTALĂ

1

circular tivit cherestea

1

Plopeni Sat

-

350,4 lei

2

sistem calculator P 4

2

Plopeni

-

95,2 lei

3

sistem calculator

2

Plopeni

-

95,2 lei

4

circular de tivit

1

Plopeni Sat

-

350,4 lei

5

server Intel Xeon QuadCore 2 GHz

1

Plopeni

-

748 lei

6

sistem Platin Intel DG31Pre5200

1

Plopeni

-

157,6 lei

7

buldoexcavator Komatsu D58E

1

com. Măgurele

-

152.682,4 lei

8

Subaru Forester 20X

1

Plopeni Sat

PH 27 PRF

5.644 lei

9

Renault Symbol DCI

1

Plopeni Sat

PH 13 FHA

5.277,6 lei

10

Peugeot 407

1

Plopeni Sat

PH 72 TIL

9.052,8 lei

11

autoutilitară MAN F09/26372

1

Filipeștii de Pădure

PH 09 JYW

64.100 lei

12

semiremorcă utilitară camion Schmitz

1

com. Măgurele

PH 10 PJS

14.883,2 lei

13

Toyota Rav 4

1

Plopeni Sat

PH 14 KOF

9.602,4 lei

14

autoutilitară Iveco Daily 35C12D

1

Plopeni Sat

B 91 BZW

12.020,8 lei

1516

autoutilitară MAN 19-414 cu
semiremorcă Aufliga

1

com. Măgurele

PH 13 JHW + PH13 HSV

35.660 lei

17

vagon dormitor

1

com. Caragiale

-

2.433,6 lei

18

taf

1

Măgurele

fără certificat

23.939,2 lei

19

copiator BIZHUB 211 Konica Minolta

1

Plopeni

-

430,4 lei

20

rafturi lemn

1

Plopeni

-

197,6 lei

21

ferestre - 71 mp

71

Plopeni Sat

-

3.701,6 lei

22

fereastră - 4 mp

4

Plopeni Sat

-

283,2 lei

23

oblon mostră

1

Plopeni Sat

-

233,6 lei

24

scară mostră

2

Plopeni

-

278,4 lei

25

uși celulare

18

Plopeni

-

4.767,2 lei

26

uși MDF

7

Plopeni

-

1.373,6 lei

27

Renault Clio

1

Bulgaria, fără inspectie

PH 08 XXO

3.188,8 lei

28

Scania P420 - autocamion cu
remorcă transport bușteni

1

Bulgaria, fără inspecție

PH 09 SSJ +PH 09SWN

191.200,8 lei

29

autocamion specializat cu remorcă
transport bușteni

1

Bulgaria, fără inspecție

PH 09 WAX +PH 09UCR

193.143,2 lei

30

Toyota Land Cruiser

1

service auto Franța,
fără inspecție

PH 71 TIL

30.785,6 lei

31

taf forestier, 4098

1

Bulgaria, fără inspecție

TOTAL GENERAL

fără certificat

23.085,6 lei
789.762,4 lei

Valorile nu includ TVA.
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fără TVA) de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel puțin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 28.05.2018, ora 15/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată
în ziua de 04.06.2018 si 11.06.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
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pare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 28.05.2018,
ora 13/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 04.06.2018, 11.06.2018,
18.06.2018 si 25.06.2018 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică la valoarea de lichidare
redusa cu 20% (46.448,00 lei
fara TVA) bun imobil (teren
intravilan) in suprafata de
792,09 mp situat in Tuzla, str.
Morii (str. Meduzei), nr. 5 A, jud.
Constanta. Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
28.05.2018, ora 14/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 04.06.2018,
11.06.2018, 18.06.2018 si
25.06.2018 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Debitorul Plantis -Agro SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1. Plug regent 5 brazde
-preț pornire licitație -6.750,00
Lei inclusiv TVA; -2. Semănătoare păioase maschio -preț
pornire licitație -5.625,00 Lei
inclusiv TVA; 3. Disc lățime 6M
-preț pornire licitație -5.025,00
Lei inclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitaților pentru
bunurile mai sus prezentate,
aparținând patrimoniului debitoarei Plantis -Agro SRL, reprezintă 25% din valoarea de piață
inc lus iv T VA , arătat ă î n
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de
la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO39UGBI0000802003738RON
deschis la Garanti Bank SA
Ploiești până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietului de sarcini și Regulamentului de participare la licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
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Pentru utilaje prima ședință de
licitație a fost fixata în data de
30.05.2018, ora 12.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data
de 06.06.2018, 13.06.2018,
20.06.2018, 27.06.2018, ora
12.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul
ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiești, Str. Elena
D o a m n a , N r. 4 4 A , J u d e ț
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate
fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro.
l Școala Gimnazială Teasc, cu
sediul în localitatea Teasc, str.
Bechetului, nr.238, comuna
Teasc, județul Dolj, face
cunoscut că în ziua de
25.06.2018, ora 10.00, va avea
loc licitația publică deschisă
pentru închirierea suprafeței de
9.700mp, tarlaua 104, parcela
28 și parcela 29, teren arabil
situat în intravilanul comunei
Teasc, conform titlului de
proprietate nr.15606. Termenul
de închiriere: 10 ani, cu reevaluarea contractului după 5 ani.
Prețul minim de pornire a licitației, stabilit conform raportului
de evaluare, este de 0,15Lei/
mp/an. Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția
celor interesați contra sumei de
150Lei. Garanția de participare
la licitație este în cuantum de
250Lei şi se poate depune în
numerar la Serviciul de contabilitate al Școlii Gimnaziale
Teasc. Data-limită pentru solicitare clarificări: 18.06.2018,
ora 11.00. Data-limită de depunere a ofertelor este 21.06.2018,
inclusiv, ora 11.00, la sediul
Școlii Gimnaziale Teasc. Eventualele oferte depuse după data
de 21.06.2018, ora 11.00, sunt
excluse de la licitație. Ofertele
se depun în plic închis la Secretariatul Școlii Gimnaziale
Teasc, str.Bechetului, nr.238, în
zilele lucrătoare, în intervalul
orar 9.00-12.00, cu respectarea
instrucțiunilor pentru ofertanți
din documentația de atribuire.
Ședința publică de deschidere a
ofertelor va avea loc la data de
25.06.2018, ora 10.00, în cancelaria Școlii Gimnaziale Teasc,
județul Dolj. Criteriul de atribuire ales de către autoritatea
contractantă este „oferta cu
prețul cel mai mare” pentru
plata redevenței. Instanța
competentă în soluționarea
litigiilor apărute este Tribu-
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nalul Dolj. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Școlii Gimnaziale Teasc sau la
telefon/fax: 0251.370.876.
l Cabinet Individual de Insolventa Stefanescu Ovidiu Alin,
lichidator autorizat, cu legitimatia nr. 1B2104/2007 emisa
de UNPIR, public spre cunostinta generala ca in ziua de
-24.05.2018- ora 12.00 se vinde
la licitatie publica in localitatea
Rm-Valcea, str. Stirbei Voda
nr.76, jud.Valcea, averea urmarita, proprietatea S.C. Tom
Complex SRL Rm-Valcea, jud.
Valcea, unitate in lichidare
conform Legii 85/2006 si art.
431 - 433 Cod de procedura
civila, avere constand in: I.
Bunuri imobile: Baza de
productie - depozitare si teren
„ situat in mun. Rm. Valcea,
str. Genistilor, nr. 10 ( fosta str.
Arinilor, nr. 54 ), jud. Valcea si
teren cu nr cadastral 1450 si
11692 in Cartea Funciara nr.
4707 a localitatii Rm. Valcea,

judetul Valcea - pret 273.700
lei. Toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor de mai
sus vor incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 0722
740176, 0350 808201 ) inainte
de data vanzarii. Ofertantii
interesati sa cumpere aceste
bunuri, se vor prezenta in locul
si ziua vanzarii, pana la acest
termen,urmand a se prezenta
oferte de cumparare si sa
depuna pentru S.C. Tom
Complex SRL -in lichidarecont nr. RO95BRDE390SV
01846123900 deschis la BRD
Rm. Valcea, cel putin 10% din
pretul de incepere a licitatiei,
aferent bunurilor ofertate. In
situatia adjudecarii suma se
scade din pret, altfel, se restituie.
l Judeţul Brăila, Primăria
Comunei Bordei Verde, tel./fax:
0239.696.090, e-mail: primaria.
bordeiverde@yahoo.com. Anunţ
licitaţie publică. Vânzare teren
intravilan din domeniul privat,

în suprafaţă totală de 1.444mp
teren şi construcţie aferentă cu
suprafaţă construită de 96mp,
situat în intravilanul localităţii
Bordei Verde, T34, P346/2,
comuna Bordei Verde, judeţul
Brăila, în vederea desfăşurării
unor activităţi economice, agrozootehnice etc. Primăria
Comunei Bordei Verde, cu
sediul în localitatea Bordei
Verde, str.Principală, nr.33,
judeţul Brăila, CUI: 4874798,
telefon/fax: 0239.696.090,
e-mail: primaria.bordeiverde@
yahoo.com, anunţă intenţia de
vânzare prin licitaţie publică în
condiţiile legii a unui teren
intravilan din domeniul privat,
în suprafaţă totală de 1.444mp
teren şi construcţie aferentă cu
suprafaţa construită de 96mp,
situat în intravilanul localităţii
Bordei Verde, T34, P346.
Caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi pot fi
procurate de la sediul Primăriei
Comunei Bordei Verde, la
preţul de 50Lei, în zilele de
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luni-joi, orele 8.00-16.00, şi
vineri, orele 8.00-14.00. Ofertele
se depun în două exemplare
(original şi copie) la registratura
Primăriei Comunei Bordei
Verde, până pe data de 07 iunie
2018. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la
sediul Primăriei Bordei Verdeîn sala de şedinţe- în data de 11
iunie 2018. Informaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Bordei Verde, telefon:
0239.696.090.

PIERDERI
l Subsemnatul Dică Hristu
George decară pierdut atestatul
de transport marfă. Se declară
nul.
l Pierdut Certificat constatator
nr. 64091/30.11.2011 apartinand
“Telcian Noemi Timea II”. Il
declar nul.
l Pierdut Certificat de membru
în Colegiul Medicilor Stomato-
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logi pe numele Radu Sorin
Cristian. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat Înregistrare
al SC Gelex Cleaning SRL,
CUI: RO24610073,
J40/17642/2008 şi Certificat
constatator de la sediul social al
SC Gelex Cleaning SRL, Calea
Moşilor, nr.264, bl.10, sc.B,
ap.28, Sector 2, Bucureşti. Le
declarăm nule.
l Vladu Valentin cu domiciliul
în sat Stănești, com. Stănești, str.
Primăverii nr.6, Gorj, declară
pierdut atestat transport marfă
elibert de ARR GORJ. Se
declară nul!
l Oztinox SRL, cu sediul în
Bucureşti, str.Ion Nistor, nr.4,
et.1, modul M15D, sector 3,
C U I :
2 3 7 8 5 6 9 7 ,
ORC-J40/10964/2013, declară
pierdute şi nule certificatul de
înregistrare şi certificatul
constatator de autorizare ale
societăţii.

