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OFERTE SERVICIU
l Restaurant  in zona Obor, anga-
jeaza urgent ospatarite/ picolite cu 
experienta. Relatii la telefon: 
021.250.65.70.

l Penița Veselă SRL angajează 
Operator introducere, validare și 
prelucrare date (COR 413201). 
Cerințe de ocupare a postului: 
studii- bacalaureat/limba străină: 
engleză/permis de conducere: cater-
goria B. Programări interviu și test 
engleză la telefon: 0744.701.879.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud. Olt, str. Crișan, nr.5, 
organizează concurs în data de 
20.04.2018 pentru ocuparea unui 
post vacant de șofer II, la Serviciul 
administrativ, aprovizionare-trans-
port, pe durată nedeterminată. 
Condiţii specifice: -diplomă de 
școală generală; -permis de condu-
cere pentru șofer, categoria B; 
-condiț i i  de vechime:  fără. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 20.04.2018, ora 
9.00 -proba scrisă și în data 
25.04.2018, ora 9.00 -proba interviu. 
Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului,  până în data de 
10.04.2018 și trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute  la  art .7  din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS sau la nr. de telefon: 
0349.802.550.

l Școala Gimnazială Crucea, cu 
sediul în localitatea Crucea, 
comuna Lungani, județul Iași, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant temporar 
aprobat prin HG nr.286/2011, modi-
ficată și completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
îngrijitor. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: -nivelul studiilor: 
minim 8 clase; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
-Proba scrisă: data 12 aprilie 2018, 
ora 9.00, la sediul instituţiei; -Proba 
practică: data 12 aprilie 2018, ora 
11.00, la sediul instituţiei; -Proba 
interviu: data 12 aprilie 2018, ora 
13.00, la sediul instituţiei. Data-li-
mită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 5 zile lucrătoare de 
la afișare, la sediul instituţiei. Date 
contact: Luță Gheorghe, telefon: 
0232.32.29.22/0767.73.37.45.

l Spitalul Municipal „Dr.Gh.Mari-
nescu”, cu sediul în localitatea 
Târnăveni, str.Dr.Victor Babeș, nr.2, 
judeţul Mureș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-

tuale temporar vacante de: -Asis-
tenți medicali generaliști, 4 posturi 
pe durată determinată: 2 posturi la 
secția Medicină Internă Cronici și 1 
post la Compartiment Neonato-
logie, 1 post la secția Chirurgie 
generală; -Infirmier, 1 post la 
Compartiment Neonatologie, pe 
durată determinată; -Îngrijitoare de 
curățenie, 1 post la secția Chirurgie 
generală, pe durată determinată; 
-Muncitor necalificat, 1 post la Bloc 
alimentar, pe durată determinată, 
conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, și ale Regulamentului de 
ocupare a posturilor vacante sau 
temporar vacante corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade și trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din cadrul 
instituțiilor publice ce funcționează 
sub autoritatea Consiliului Jude-
țean Mureș aprobat prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean 
Mureș nr.269/01.09.2015. Concursul 
se va desfășura astfel: -Selecția 
dosarelor de înscriere în perioada 
03.04.2018- 04.04.2018, până la ora 
15.00; -Proba scrisă în data de 
12.04.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 18.04.2018, ora 9.00; 
-Interviul în data de 24.04.2018, ora 
12.00. Condiţii generale de partici-
pare la concurs sunt cuprinse în 
art.3 din Regulamentul-cadru la 
Hotărârea 286/2011. Condiţii 
speciale de participare la concurs 
pentru posturile de asistent medical 
generalist: -studii: diplomă de baca-
laureat+studii postliceale/studii 
superioare de scurtă durată/superi-
oare. Nu este necesară vechime. 
Condiţii speciale de participare la 
concurs  pentru postul de infirmier: 
nivelul studiilor -școală generală. 
Nu este necesară vechime. Condiţii 
speciale de participare la concurs 
pentru postul de îngrijitoare de 
curățenie: nivelul studiilor -școală 
generală. Nu este necesară vechime. 
Condiţii speciale de participare la 
concurs pentru postul de muncitor 
necalificat: nivelul studiilor -școală 
generală. Nu este necesară vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs  în perioada 
27.03.2018-02.04.2018, la sediul 
Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe 
Marinescu” Târnăveni. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Municipal „Dr.Gheorghe Mari-
nescu” Târnăveni ,  te lefon: 
0265.446.161, interior: 150, fax: 
0265.446.156.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin 
Angelescu, cu sediul în București, 
str.Aleea-Căuzași, nr.49-51, sector 3, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -un post asis-
tent medical debutant -Comparti-
ment ATI: studii finalizate cu 
absolvirea școlii postliceale sanitare; 
-certificat de membru eliberat de 
OAMGMAMR; -fără vechime în 
specialitate; -un post asistent 
medical principal specialitatea labo-
rator analize -Laborator Analize 
Medicale: -studii finalizate cu absol-

virea școlii postliceale sanitare; 
-certificat de membru eliberat de 
OAMGMAMR; -certificat de asis-
tent medical principal; -vechime în 
specialitate minim 5 ani; -un post 
infirmieră -Secția Medicină Internă 
I: -curs infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau curs de infir-
mier organizat de furnizori autori-
zați de Ministerul Muncii și 
Ministerul Sănătății; -vechime 
minim 6 luni în specialitate. Pentru 
a ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească condiții 
generale conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Spita-
lului Prof.Dr.Constantin Angelescu 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, 
27.03.2018-11.04.2018, între orele 
9.00-13.00, și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute  la  art .6  din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Proba scrisă 
va avea loc în data de 19.04.2018, 
ora 10.00, iar proba practică va 
avea loc în data de 23.04.2018, ora 
10.00, la sediul Spitalului Prof.
Dr.Constantin Angelescu. Relaţii 
suplimentare și tematica se pot 
obţine de la sediul Spitalului Prof.
Dr.Constantin Angelescu, Biroul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n 
nr.021.323.30.40/int.443. 

l Compania Municipală Energe-
tica București SA, cu sediul în Bdul 
Octavian Goga nr.2, Tronson 1, 
et.1-2, București, Sector 3, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarele posturi, pe duratănede-
terminată din cadrul următoarelor 
compartimente: -Compartiment 
Control Financiar Preventiv -econo-
mist -1 post; -Serviciul Juridic -Șef 
serviciu -1 post; -Serviciul Achiziții 
-Expert Achiziții Publice  -1 post; 
-Serviciul Financiar, Contabilitate, 
Buget -Șef serviciu -1 post; -Secția 
Infrastructură  -Lăcătuș mecanic -1 
post; -Secția Infrastructură  -Auto-
matist -1 post; -Director General 
Adjunct, Dezvotare-Comercial -1 
post; -Departament Comercial -Șef 
Departament -1 post; -Secția 
Infrastructură -Frigotehnist -1 post; 
-Serviciul Managementul Proiec-
telor -Șef serviciu -1 post; -Secția 
Infrastructură - Fochist -7 posturi; 
-Secția Infrastructură -Instalatori -3 
posturi. Dosarele de înscriere se vor 
depune la sediul companiei  până la 
data de 30.03.2018, ora 12,00 și vor 
conţine în mod obligatoriu: Cererea 
de înscriere la concurs însoțită de 
CV; copia actului de identitate; 
copiile diplomelor de studii și ale 
altor acte ce atestă efectuarea unor 
specializări/cursuri necesare 
ocuparii postului; copii după certifi-
catele 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 înso-

țite de documentele originale. Crite-
riile de selecţie și condiţiile de 
participare la concurs, tematica și 
bibliografia sunt precizate în Anun-
ţurile extinse privind selecţia pentru 
ocuparea posturile mai sus menţio-
nate  și se găsesc la sediul compa-
niei, etaj.1-2, și pe pagină de 
internet a CMEB SA la adresa 
www.cmeb.com.ro. Informații la 
telefon: 0728.121.056 -Serviciul 
Resurse Umane, Salarizare.

CITAȚII  
l Numiții Hornung Ioan Enric și 
Steinburg Anemarie sunt citați 
pentru data de 03.05.2018, sala J2, 
ora 9.00, în dosarul civil nr. 
17213/197/2015, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Brașov, având ca recla-
manți pe Bălacianu Alina Cristina, 
Iudeanu Liviu Iosif, Comaniciu 
Dragoș, Comaniciu Delia și SC 
Viverom SRL, dosar având ca 
obiect partaj judiciar.

l Numitii Iuga Paraszka, Blach 
Getayle, Vlad Iuon, Bloch Gicza, 
sunt citati la Judecatoria Dragomi-
resti, in proces cu Pop Ion la 
termenul din data de 28.03.2018, in 
dosar nr. 534/224/2017, obiect 
uzucapiune.

l Numitii Kiss Iuonna nasc. Vlad 
Kis Grigorne, Vlad Iuon, Muntyan 
Iuon l. Iuon, Muntyan Markis 
Vaszyile, Muntyan Maria, Vlad 
Ilyana, sunt citati la Judecatoria 
Dragomiresti, in proces cu Chis 
Gabriel Catalin la termenul /din 
data de 28.03.2018, in dosar nr. 
,579/224/2017 avand obiect uzuca-
piune

l Numitii Hotyico Dumitru L 
Vasile, Hotico Maricucza, Iusko 
Dumitrane, Balya Iuanna, Perta 
Gavrila, Perta Vasile, Perta Iosif, 
Mester Gavrila, Ples Ileana, Ples 
Iuana, Ples Anuta, sunt citati la 
Judecatoria Dragomiresti, in proces 
cu Hotico Ioana la termenul din 
data de 27.03.2018, in dosar nr. 
4/224/2017, obiect uzucapiune.

l Numita Pap Iuoanna, Roman 
Mihalyne , este citata la Judecatoria 
Dragomiresti, in proces cu Man 
Teodor si Man Ileana la termenul 
din data de 28.03.2018, in dosar nr. 
275/224/2017, obiect uzucapiune.

l Numitul Stober Emil, este citat la 
Judecatoria Dragomiresti, in proces 
cu Muntian Ioana si Muntian 
Toader la termenul din data de 
2 8 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  i n  d o s a r  n r. 
669/224/2017, obiect uzucapiune.

DIVERSE  
l Mecanic specialist repar mașini 
de cusut și aparatură electrică la 
domiciliu. Relaţii la telefon 
0723/079251.

l Bulzan Marcel Adrian si Bulzan 
Adina Claudia anuntă elaborarea 
primei versiuni a planului/ progra-
mului  P.U.Z. zona industriala 
nepoluanta, extravilan Livada, și 
declanșarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului/ P.U.Z. zona industriala 
nepoluanta, extravilan Livada, 
zilnic între arele 8:30 -12. Comenta-
riile și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul  APM Arad, Splaiul 
Muresului  FN, jud. Arad, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la data ultimului  anunt. 

l Cimpianu Viorica., anuntă elabo-
rarea primei versiuni a planului/ 
programului  P.U.Z. construire 
locuinte, și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului 
de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului/  P.U.Z. 
construire locuinte, intravilan 
Livada, zilnic între arele 8:30 -12. 
Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM 
Arad, Splaiul Muresului FN, jud. 
Arad, în termen de 15 zile calen-
daristice de la data ultimului anunt. 

l Creanga Ionut-Marius, avand 
domiciliul in Bucuresti, Str. Soldat 
Niculae T.Sebe, nr.1, bl.W2, ap.105, 

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de consilier, gradul II din cadrul Direcției 
Municipale de Evidenţă a Persoanelor Suceava - Biroul de evidenţă a 
persoanelor. 

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii 
declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi 
interviul.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: cele 
prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 
286/2011; - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalente din domeniile: ştiinţe juridice, economice, 
sociale, inginereşti sau administrative cu specializarea administraţie 
publică; - vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor: 
 - 10 aprilie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea 

dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
  - 25 aprilie 2018, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfăşura la 

sediul Primăriei.
- Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu 

odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, 

camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.



II lunI / 26  MARTie  2018anunțuri

sector 3, titular al planului 
P.U.Z.-lotizare cu functiunea zona 
de locuinte, comert, servicii, utili-
tati, imprejmuire, localitatea Vidra, 
judet Ilfov, T5, P36/1/2/14,15  
anunta publicul interesat asupra 
Deciziei etapei de incadrare luata in 
cadrul sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 11.12.2017 
urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii de 
adoptare de catre autoritatile 
componente fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii   se 
pr imesc  in  scr i s  la  sed iu l 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de 
la  publicarea  anuntului.

l Dima Ileana, avand domiciliul in 
Bucuresti, Sos.Pantelimo, nr. 354, 
bl.2, sc.8, et.4, ap.296 titular al 
p lanulu i  P.U.Z . -cons t ru i re 
ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M si functiuni complemen-
tare cu amenajarea circulatiilor si 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T11, P31/18,19 anunta 
publicul interesat asupra Deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special consti-
tuit din data de 11.12.2017 urmand 
ca prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii de adoptare de 
catre autoritatile componente fara 
aviz de mediu. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) 
in termen de 10 zile calendaristice 
de la  publicarea  anuntului.

l Rujan Elena, avand domiciliul in 
Bucuresti, str.Uioara, nr.7, sector 4 
titular al planului P.U.Z.-ansamblu 
de locuinte individuale si functiuni 
complementare P+1E+M, cu 
amenajarea circulatiilor nsi asigu-
rarea utilitatilor, localitatea Berceni, 
judet Ilfov, T4, P15/2/21 anunta 
publicul interesat asupra Deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special consti-
tuit din data de 23.01.2018 urmand 
ca prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii de adoptare de 
catre autoritatile componente fara 
aviz de mediu. Observatii/comentarii 
si sugestii   se primesc in scris la 
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)  
in termen de 10 zile calendaristice de 
la  publicarea  anuntului.

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 Siret, aviz de 
gospodarire a apelor pentru reali-
zarea lucrarilor de “Echipare si 
conducta de total sondele H4, 1497 
Independenta” propus a fi amplasat 
in localitatea Schela, intravilan si 
extravilan, Judetul Galati. Aceasta 
investitie 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 SC Iri Forest Assets SRL având 
sediul în Bucuresti, Str  Sos. Bucu-

resti-Ploiesti NR.42-44, Complex 
Baneasa Business&Technology 
Park, Cladirea B, Etaj 2, titular al 
planului Amenajament silic UP X 
Popești, cu amplasamentul în UAT 
Dumești, Popești și Mădârjac, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu. Informatiile 
privind continutul documentatiei 
tehnice a  proiectului propus pot fi 
consultate la sediul APM Iasi – 
Calea Chisinaului nr. 43, Iasi  zilnic 
(orele 08:00 – 16:00). Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în scris 
la sediul APM Iași, în termen de 15 
zile de la publicarea anunţului.

l SC Iri Forest Assets SRL cu 
sediul în București, Sos. Bucures-
ti-Ploiesti Nr.42-44 Complex 
Baneasa Business&Technology 
Park, Cladirea B, Etaj 2, titular al 
Planului  Amenajament Silvic UP 
XII Frumușica cu amplasamentul 
în UAT Mădârjac, Horlești și 
Dumești, anunță publicul interesat 
asupra, depunerii solicitării de obți-
nere avizului de mediu. Informațiile 
privind conținutul documentației 
tehnice a proiectului propus pot fi 
consultate  la sediul APM Iași - 
Calea Chisinaului nr. 43, Iași zilnic 
(orele 08:00– 16:00). Observațiile 
publicului se primesc la sediul APM 
Iași, în termen de 15 zile de la publi-
carea anunțului.

l Anunț Public 3. SC PK Develop-
ment One SRL, având sediul în 
Bd.Barbu Văcărescu, nr.201, et.1, 
birou 6, sector 2, București, titular 
al planului/programului PUZ 
"Construire Centru Comercial Balo-
tești prin Remodelare Clădiri Exis-
tente (demolări parţiale, extinderi, 
etc), Realizare de Parcări, Amena-
jarea Incintei cu Spaţii Verzi Plan-
tate, Alei Carosabile și Pietonale, 
Împrejmuirea Terenului, Ampla-
sare Semnale Publicitare, Ampla-
sare Post Trafo, Branșare la 
Utilităţi, Organizare de Şantier, 
Amenajare Accese", situat în Calea 
București, nr.2BIS, Şoseaua Bucu-
rești Ploiești km 20, Comuna Balo-
tești și Comuna Corbeanca, județul 
Ilfov, anunță publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de înca-
drare în cadrul ședinței Comitetului 
Special Constituit din data de 
21.03.2018, urmând ca planul/
programul propus să fie supus 
procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov (tel. 021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440), în 
termen de 10 zile calendaristice de 
la publicarea anunțului.

l Administraţia Bazinală de Apă 
Banat, titular al proiectului, anunţă 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Caraș-Severin în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului fără context transfrontieră 
pentru proiectul „Sistem de 
evacuare ape din incinta indiguită 
la Remetea Pogănici, com.Fârliug, 
jud.Caraș-Severin”, propus a fi 
amplasat în extravilanul și intravi-
lanul satului Remetea-Pogănici, 
judeţul Caraș-Severin, de conti-
nuare a procedurii privind emiterea 
autorizaţiei de construire, fără 
efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraș-Severin, din Reșiţa, 

str.Petru Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi/vineri, între orele 09.00-
15.00/13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://
www.anpm.ro/web/apm-caras-se-
verin/acordul-de-mediu. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de cinci zile de 
la data publicării prezentului anunţ.

l Apel de selecție (varianta simpli-
ficată). Asociația Grupul de Acțiune 
Locală Vrancea Sud – Est, cu sediul 
în localitatea Răstoaca, județul 
Vrancea, beneficiar al ajutorului 
financiar nerambursabil în cadrul 
Măsurii 19 în condițiile Progra-
mului Național pentru Dezvoltare 
Rurală 2014-2020 România, privind 
implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală pe teritoriul 
format din comunele Bălești, 
Ciorăști, Gugești, Gologanu, Măică-
nești, Milcovul, Nănești, Răstoaca, 
Sihlea, Slobozia Ciorăști și Tătăranu 
din județul Vrancea, Salcia Tudor, 
Scorțaru Nou, Măxineni din județul 
Brăila, respectiv Nămoloasa din 
județul Galați, anunță lansarea 
sesiunii de depunere proiecte cu 
depunere continuă și evaluare 
lunară Nr.1/2018  începând cu data 
de 02.04.2018 până la data de 
29.06.2018 pentru următoarele 
măsuri prevăzute în cadrul  Strate-
giei de Dezvoltare Locală: 1. M1 – 
Cooperare în sectoarele agricol și 
pomicol. Buget total  50.000,00 
Euro. Beneficiari eligibili: Partene-
riate constituite în baza unui Acord 
de cooperare și în a cărui compo-
nență să fie cel puțin un fermier sau 
un grup de producători/o coopera-
tivă din sector și cel puțin un 
partener din următoarele categorii: 
Microîntreprinderi sau întreprinderi 
mici, organizații nonguvernamen-
tale, consilii locale, unități școlare, 
sanitare, de agrement și alimentație 
publică. Suma maximă nerambur-
sabilă pentru un proiect : 50.000,00 
euro. 2. M2 – Investiții în active 
fizice. Buget total  61.110,00 Euro. 
Beneficiari eligibili: Exploatații 
agricole cu activitate în teritoriul 
GAL, din categoria micro-întreprin-
derilor sau întreprinderilor mici; 
Unități de procesare a produselor 
agricole din categoria micro-între-
prinderilor sau întreprinderilor mici 
din teritoriul GAL; Asociații ale 
cultivatorilor de plante sau crescă-
torilor de animale din teritoriul 
GAL; Alte forme asociative din 
teritoriul GAL: Cooperative, 
grupuri de producători, etc. Suma 
maximă nerambursabilă pentru un 
proiect :61.110,00 euro. 3. M3 - 
Dezvoltarea exploatațiilor. Buget 
total 100.000,00 Euro. Beneficiari 
eligibili: tineri fermieri , care se 
instalează ca unic șef al exploatației 
agricole, organizat ca PFA, II, IF, 
SRL(asociat majoritar sau adminis-
trator). Suma maximă nerambursa-
bilă pentru un proiect : 50.000,00 
euro.4. M4- Servicii de bază și reîn-
noirea  sate lor.  Buget  total  
197.493,65 Euro. Beneficiari eligi-
bili: Comunele, ONG-uri, persoane 
fizice autorizate/societăți comerciale 
care dețin în administrare obiective 
de patrimoniu cultural de utilitate 
publică. Suma maximă nerambur-
sabilă pentru un proiect :100.000,00 
Euro. 5. M5- Servicii sociale. Buget 
total  90.000,00 Euro. Beneficiari 
eligibili: Comunele, conform legisla-
ției naționale în vigoare; ONG-uri, 
conform legislației naționale în 
vigoare; Unități de cult, conform 
legislației naționale în vigoare; 
Parteneriate publice-private . Suma 

maximă nerambursabilă pentru un 
proiect : 90.000,00 euro. 6. M6- 
Sprijin pentru eficientizarea utili-
zării apei în agricultură. Buget total  
25.000,00 Euro. Beneficiari eligibili: 
Organizațiile utilizatorilor de apă 
pentru irigații ce au în proprietate 
infrastructura de irigații; Federații 
ale utilizatorilor de apă pentru 
irigații. Suma maximă nerambursa-
bilă pentru un proiect : 25.000,00 
euro. 7. M7- Sprijin pentru crearea 
și dezvoltarea micro – întreprinde-
rilor. Buget total  100.000,00 Euro. 
Beneficiari eligibili: Microîntreprin-
deri care propun activități non-agri-
c o l e  c o m p l e t  n o i  s a u 
micro-întreprinderi nou înființa-
te(PFA, II, SRL) ce propun activi-
tăți de producție, servicii pentru 
populația rurală(non-agricole). 
Suma maximă nerambursabilă 
pentru un proiect : 50.000,00 euro. 
8. M8- Infrastructură agricolă de 
acces. Buget total  80.000,00 Euro. 
Beneficiari eligibili: Unitățile admi-
nistrativ teritoriale și/sau asociații 
ale acestora, constituite conform 
legislației naționale în vigoare. 
Suma maximă nerambursabilă 
pentru un proiect : 80.000,00 euro. 
Depunerea proiectelor din cadrul 
sesiunii continue cu evaluare lunară 
Nr. 1/2018 se face la sediul Asocia-
ției Grupul de Acțiune Locală 
Vrancea Sud – Est din comuna 
Răstoaca, județul Vrancea în inter-
valul orar 09:00 – 14:00 până la 
data de 29.06.2018. Depunerea  
proiectelor în cadrul sesiunii 
continue cu evaluare lunară se 
oprește când valoarea proiectelor 
depuse este mai mare de 120% din 
valoarea alocată măsurii. Solici-
tantul de finanțare trebuie să înde-
plinească cerințele de conformitate 
și eligibilitate menționate în cadrul 
Ghidului Solicitantului aferent 
fiecărei măsuri. Ghidului solicitan-
tului și procedura de selecție se 
regăsesc pe site-ul www.galvrancea-
sudest.ro. Informațiile detaliate 
privind accesarea și derularea 
măsurilor sunt disponibile pe suport  
tipărit la sediul GAL Vrancea Sud 
Est din localitatea Răstoaca, unde 
pot fi consultate de către posibilii 
solicitanți. Pentru informații supli-
mentare puteți contacta experții 
GAL Vrancea Sud Est la sediul din 
comuna Răstoaca, județul Vrancea, 
la tel 0237/267474 sau prin e-mail la 
galvnsudest@gmail.com.

SOMAȚII
În dosarul civil cu nr. 2709/210/2017 
al Judecătoriei Chișineu Cris, recla-
manta Tudec Maria, domiciliată în 
localitatea Nadab, (oraș Chișineu 
Cris), str. Vasile Goldiș nr. 41, 
județul Arad, solicită a se constată 
că această a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune, asupra 
imobilului constant în casă și teren 
intravilan aferent în suprafață de 
1.411 mp înscris în CF nr. 301063 
Chișineu Cris, nr. CF vechi 284 
Nadab nr. top. 194 Nadab nr. cad: 
C1 top 194 Nadab, situate în locali-
tatea Nadab, Str. Vasile Goldiș nr. 
41, județul Arad. Proprietari tabu-
lari Roska Janos, Roska Brutusz, 
Rosca Anna și Roska Peter, dece-
dați. Toți cei interesați în cauza pot 
formulă opoziții la prezența 
somație, în termen de 30 de zile de 
la publicare și respective afișarea 
somației, în dosar cu numărul de 
mai sus al Judecătoriei Chișineu 
Cris. Emis în baza încheierii de 
ședința din dată de 13.03.2018, 
conform art. 130 din Decretul Lege 
nr. 115/1938. Termen de afișare pe o 

durata de 30 de zile, după care va 
solicităm să ne comunicați procesul 
verbal de dezafisare a somației. 
Termen de judecată: 24 aprilie 2018. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Consiliul de Admi-
nistraţie al SC Industria Iutei SA cu 
sediul în București, intrarea Feren-
tari A, nr. 72, Bl. 12A, sector 5 
convoacă  Adunarea Generală 
Ordinară  a Acţionarilor în data 
26.04.2018, ora 13.00 la liceul 
teoretic “Dimitrie Bolintineanu” 
-sala de festivităţi, din Calea 
Rahovei nr. 311, sector 5 . În cazul 
în care adunarea nu este statutară, 
a doua convocare este pentru data 
de  27.04.2018, ora 13.00 la aceeași 
adresă. -Ordinea de zi este urmă-
toarea: 1. Prezentarea, dezbaterea și 
aprobarea Raportului de Gestiune 
al  Consiliului de Administraţie 
pentru exerciţiul financiar 2017. 2. 
Prezentarea Raportului Comisiei de 
Cenzori cu privire la verificarea și 
certificarea  bilanţului contabil 
încheiat la 31.12.2017. 3. Prezen-
tarea, dezbaterea și aprobarea 
bilanţului contabil, a contului de 
profit și pierdere și a repartizării 
profitului net, aferent exerciţiului 
financiar 2017. 4. Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru 
exerciţiul financiar 2017. 5. Stabi-
lirea indemnizaţiilor membrilor 
Consiliului de Administraţie și a 
Comisiei de Cenzori pentru exerci-
ţiul financiar 2018. 6. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli pentru  
anul 2018. 7. Aprobarea competen-
ţelor Consiliului  de  Administraţie  
pe  anul 2018. Președinte Consiliul 
de Administraţie, Ec. Bâlu Aurel.

l Convocare: Consiliul de Admi-
nistrație al S.C. Recons S.A. din 
I a ș i ,  î n r e g i s t r a t ă  s u b  n r. 
J22/378/1991, având  CIF 1973568 
convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor pentru data de 
27.04.2018, ora 10 la sediul socie-
tății din Iași, str. Sfântul Petru 
Movilă nr. 80 pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Consolidat 
al Acționarilor la data de 31.03.2018 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea și aprobarea rezulta-
telor financiare la 31.12.2017; 2. 
Prezentarea și aprobarea Rapor-
tu lu i  Admin i s t ra tor i lo r  l a 
31.12.2017; 3. Prezentarea și apro-
barea Raportului Cenzorului la 
31.12.2017; 4. Alegerea Consiliului 
de Administrație; În cazul neîntru-
nirii cvorumului, adunarea se repro-
gramează a doua zi la aceeași oră și 
în același loc, cu aceeași ordine de 
zi. Președintele Consiliului de 
Administrație, Lefter Victor.

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 Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/1684/2007, 
având CUI:RO22046912, în confor-
mitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990 privind societățile, repu-
blicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare și ale Actului 
constitutiv al societății, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor în data de 28.04.2018, 
ora 14.00 și Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor în data de 
28.04.2018, ora 17.00, la Sala de 
conferințe a Hotelului EUROPA 
din Ploiești, Str.Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.57, Jud.Prahova. Adunarea 
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Generală Extraordinară a Acționa-
rilor societății va avea următoarea 
ordine de zi: I.Având în vedere 
calitatea de acționar al societății 
Destine Holding SA la Destine 
Lesing IFN SA se supune aprobării 
Adunării Generale Extraordinare: 
1.Modalitatea în care Destine 
Holding SA urmează să voteze în 
cadrul Adunării Generale a Ordi-
nare a Acționarilor a Destine 
Lesing IFN SA, cu privire la 
ordinea de zi referitoare la apro-
barea situațiilor financiare aferente 
anului 2017: a.Prezentarea Rapor-
tului Consiliului de Administrație. 
b. Prezentarea Raportului de audit. 
c.Discutarea și aprobarea situațiilor 
financiare aferente anului 2017, pe 
baza rapoartelor prezentate de 
Consiliul de Administrație și Audi-
torul extern. d.Stabilirea bugetului 
de venituri și cheltuieli și a progra-
mului de activitate pentru exercițiul 
financiar 2018. e.Descărcarea de 
gestiune a membrilor Consiliului de 
Administrație pentru exercițiul 
financiar aferent anului 2017. f. 
Prelungirea mandatului auditorului 
financiar statutar al societății 
Anghel, Popescu Consulting SRL, 
reprezentată prin dl.Anghel 
Dorin-Nicolae, pentru o perioadă 
de 3 ani. g.Stabilirea persoanei 
împuternicite să efectueze formali-
tățile legale privind publicarea și 
înregistrarea hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor. 
2.Împuternicirea unui membru al 
Consiliului de Administrație al 
Destine Holding SA să reprezinte 
societatea cu drept de vot în 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor Destine Lesing IFN 
SA și să semneze toate actele și 
documentele necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor adoptate. 3.Constituirea de 
către Societate, în favoarea credi-
toarei Libra Internet Bank SA, a 
unei garanții personale- fideiusiune 
pentru garantarea în solidar cu 
împrumutatul Societatea Destine 
Leasing IFN SA, CUI:34228764, a 
unui împrumut de până la suma de 
6.000.000 (șasemilioane) lei, plus 
dobânzi, comisioane și alte cheltu-
ieli, acordat de Libra Internet Bank 
SA împrumutatului menționat 

anterior. 4.Împuternicirea unui 
membru al Consiliului de Adminis-
trație al Destine Holding SA, ca în 
numele societății și pentru societate, 
în calitatea acesteia de garant fide-
iusor, să semneze cu Libra Internet 
Bank SA contractul de fideiusiune, 
contractul de credit care se va 
încheia între societatea menționată 
la punctul anterior, în calitate de 
împrumutat, și Libra Internet Bank 
SA București- Sucursala Ploiești, în 
calitate de creditor, precum și orice 
acte adiționale la contractul de 
credit sau la contractul de fideiu-
siune. II.Având în vedere calitatea 
de asociat unic a societății Destine 
Holding SA la societatea Destine 
Broker De Asigurare-Reasigurare 
SRL, CUI:21678074, se supune 
aprobării Adunării Generale Extra-
ordinare: 1.Modalitatea în care 
Destine Holding SA urmează să 
voteze în cadrul Adunării Generale 
a Asociaților Destine Broker De 
Asigurare-Reasigurare SRL, cu 
privire la ordinea de zi referitoare la 
aprobarea situațiilor financiare 
aferente anului 2017: -Aprobarea 
situațiilor financiare ale Destine 
Broker De Asigurare-Reasigurare 
SRL, în forma prezentată; -Descăr-
carea de gestiune a administrato-
rului pentru exercițiul financiar 
2017; 2.Împuternicirea unui 
membru al Consiliului de Adminis-
trație al Destine Holding SA să 
reprezinte societatea cu drept de 
vot în Adunările Generale ale 
Asociaților Destine Broker De 
Asigurare-Reasigurare SRL și să 
semneze toate actele și documentele 
necesare pentru aducerea la înde-
plinire a hotărțrilor adoptate. III.
Având în vedere calitatea de asociat 
a societății Destine Holding SA la 
societatea Pro Fiduciaria SRL, CUI 
nr.28311287,  se supune aprobării 
Adunării Generale Extraordinare: 
1.Modalitatea în care Destine 
Holding SA urmează să voteze în 
cadrul Adunării Generale a Asocia-
ților PRO FIDUCIARIA SRL, cu 
privire la ordinea de zi referitoare la 
aprobarea situațiilor financiare 
aferente anului 2017: -Aprobarea 
situațiilor financiare ale Pro Fiduci-
aria SRL, în forma prezentată; 
-Descărcarea de gestiune a admi-

nistratorului pentru exercițiul 
financiar 2017; 2.Împuternicirea 
unui membru al Consiliului de 
Administrație al Destine Holding 
SA să reprezinte societatea cu drept 
de vot în Adunările Generale ale 
Asociaților Pro Fiduciaria SRL și să 
semneze toate actele și documentele 
necesare pentru aducerea la înde-
plinire a hotărârilor adoptate. IV.
Având în vedere calitatea de asociat 
a societății DESTINE HOLDING 
SA la societatea DESTINE 
BROKER DE CREDITE  SRL, 
CUI:23287595,  se supune aprobării 
Adunării Generale Extraordinare: 
1.Modalitatea în care  DESTINE 
HOLDING SA urmează să voteze 
în cadrul Adunării Generale a 
Asociaților DESTINE BROKER 
DE CREDITE  SRL, cu privire la 
ordinea de zi  referitoare la apro-
barea situațiilor financiare aferente 
anului 2017: -aprobarea situațiilor 
financiare ale Destine Broker De 
Credite SRL, în forma prezentată; 
-Descărcarea de gestiune a admi-
nistratorului pentru exercițiul 
financiar 2017; 2.Împuternicirea 
unui membru al Consiliului de 
Administrație al  DESTINE 
HOLDING SA să reprezinte socie-
tatea cu drept de vot în Adunările 
Generale ale DESTINE BROKER 
DE CREDITE  SRL, și să semneze 
toate actele și documentele necesare 
pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate. V.Având în 
vedere calitatea de asociat a socie-
tății DESTINE HOLDING SA la 
societatea Societatea cu Răspun-
dere Limitată Broker de Asigura-
re-Reasigurare „DESTINE ASIG” 
Republica Moldova, cod fiscal 
(IDNO) 1013600029529, se supune 
aprobării Adunării Generale Extra-
ordinare: 1.Modalitatea în care 
DESTINE HOLDING SA urmează 
să voteze în cadrul Adunării Gene-
rale a Asociaților DESTINE ASIG 
SRL, cu privire la ordinea de zi  
referitoare la aprobarea situațiilor 
financiare aferente anului 2017: 
-Aprobarea situațiilor financiare ale 
DESTINE ASIG SRL, în forma 
prezentată; -Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru 
exercițiul financiar 2017; 2. Împu-
ternicirea unui membru al Consi-

l iu lu i  de  Adminis t raț ie  a l 
DESTINE HOLDING SA să 
reprezinte societatea cu drept de 
vot în Adunările Generale ale 
DESTINE ASIG SRL și  să 
semneze toate actele și documentele 
necesare pentru aducerea la înde-
plinire a hotărârilor adoptate. VI.
Majorarea capitalului social al 
DESTINE HOLDING SA din 
rezerve/profit nerepartizat, cu suma 
de 1.000.000Lei de la suma de 
3 .600 .000  Le i  l a  suma de 
4.600.000Lei, prin majorarea valorii 
nominale a acțiunilor cu 5Lei/
acțiune, de la valoarea de 18Lei/
acțiune, la valoarea de 23Lei/
acțiune. VII.Prezentarea structurii 
actualizate a  acționariatului, 
conform Registrului acționarilor 
ținut de societate. VIII.Comple-
tarea art.17 din actul constitutiv al 
societății, referitor la competentele 
Consiliului de Administrație, astfel: 
“17.2.Se delega Consiliului de 
Administrație: a.Exercițiul atribuți-
ilor prevăzute la art.113 lit.b, c, f 
din Legea 31/1990, în conformitate 
cu art.114 din lege, respectiv: 
-mutarea sediului societăţii; -schim-
barea obiectului de activitate al 
societăţii, cu excepția activității 
principale; -majorarea capitalului 
social,  autorizare acordată pentru o 
perioadă de 5 ani de la data acor-
dării autorizării, valoarea nominală 
a capitalului autorizat fiind de 
maxim jumătate din capitalul social 
subscris, existent la data adoptării 
hotărârii. b. Încheierea actelor juri-
dice în numele și în contul socie-
tății, prin care să dobândească 
bunuri pentru aceasta sau să înstră-
ineze, să închirieze, să schimbe ori 
să constituie în garanțe bunuri 
aflate în patrimoniul societății, a 
căror valoare nu depășește jumă-
tate din valoarea contabilă a acti-
velor societății la data încheierii 
actului juridic.” IX.Aprobarea 
actului constitutiv  actualizat ca 
urmare a actualizării acționaria-
tului și a hotărârilor adoptate în 
prezenta adunare. X.Radierea 
punctelor de lucru situate în: Mun.
Ploiești, str.Unirii, nr.6, et.3. Jud.
Prahova și Mun.Botoșani, Str.Inde-
pendenței, nr.3, bl.A1, Sc.A, et.P, 
Jud.Botoșani .  XI.Stabil irea 

persoanei împuternicite să efec-
tueze formalitățile legale privind 
publicarea și înregistrarea hotărâ-
rilor Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor și să semneze 
toate actele și documentele necesare 
pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate. Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
societății va avea următoarea 
ordine de zi: 1.Prezentarea Rapor-
tului Consiliului de Administrație. 
2.Prezentarea Raportului Comisiei 
de Cenzori. 3.Discutarea și apro-
barea situațiilor financiare aferente 
anului 2017, pe baza rapoartelor 
prezentate de Consiliul de Adminis-
trație și Comisa de Cenzori. 4.
Stabilirea bugetului de venituri și 
cheltuieli și a programului de activi-
tate pentru exercițiul financiar 
2018. 5.Descărcarea de gestiune a 
membrilor Consiliului de Adminis-
trație pentru exercițiul financiar 
aferent anului 2017. 6.Alegerea 
unui nou membru al Consiliului de 
Administrație, pentru un mandat 
egal cu mandatul celorlalți membri 
ai Consiliului de Administrație, 
având în vedere că dl.Jitariu 
Dumitru a notificat Consiliul de 
Administrație că renunță la 
mandat,  solicitând înlocuirea înce-
pând cu cel târziu data de 
01.05.2018, din motive personale. 
Lista cuprinzând numele și infor-
mațiile privind persoanele propuse 
să află la dispoziția acționarilor, la 
sediul societății, putând fi comple-
tată de acesția, în condițiile art.1171 
alin.2 din Legea 31/1990. 7.Alegerea 
cenzorilor societății, pentru un 
mandat cu o durată de 3 ani. 8.
Stabilirea persoanei împuternicite 
să efectueze formalitățile legale 
privind publicarea și înregistrarea 
hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor. La ședința 
Adunării Generale Ordinare și 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor sunt îndreptățiți să 
participe acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor ținut de soci-
etate la sfârșitul zilei de 14.04.2018, 
care reprezintă data de referință. În 
cazul în care la data menționată 
mai sus, ca fiind data primei convo-
cări nu se întrunesc condițiile de 
validitate prevăzute de Legea 
31/1990 legea societăților sau/și de 
Actul Constitutiv al societății,  
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor și Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor sunt  
convocate  pentru  data  de 
29.04.2018, ora 14.00,  respectiv ora 
16.00, la aceeași adresă și cu aceeași 
ordine de zi. Informații suplimen-
tare se pot obține la sediul societății 
ș i  l a  numărul  de  t e l e fon : 
0344.801.880.

LICITAȚII  
l Anunț de participare. SC High-
Tech Industry Park Craiova SA 
anunţă licitație deschisă cu ofertă 
în plic pentru Reţele electrice 
-Etapa I -Instalaţii electrice de 
medie tensiune, posturi de transfor-
mare și inel de joasă tensiune între 
posturile trafo. Pentru mai multe 
detalii accesaţi pag.: www.highte-
chindustrypark.ro, secţiunea Achi-
ziţii bunuri, servicii și lucrări.

l Condorii Sult SRL-in reorgani-
zare prin administrator judiciar Via 
Insolv SPRL scoate la vânzare prin 
l icitaţie publică in data de 
28.03.2018, ora 14.30, apartament 4 
camere situat in Ploiesti, str. Malu 
Rosu, nr.83A, bl.101B1, sc.A, et.2, 
ap.5, jud. Prahova, nr. cadastral 
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provizoriu 2412/101B1; A;5, CF 
nr.4592/V a loc. Ploiesti pornind de 
la valoarea de 65.000 euro fara 
TVA la cursul de schimb din ziua 
licitatiei. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
(840,00 lei+TVA) de la administra-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu 
o zi înainte de data licitaţiei. 

l Condorii Sult SRL-in reorgani-
zare prin administrator judiciar Via 
Insolv SPRL scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in data de 
28.03.2018, ora 15.30, apartament 2 
camere plus dependinte situat in 
Bucuresti, str. Sinzieni, nr.2, bl.30, 
sc.2, et.1, ap.63, sector 2, nr. Cadas-
tral 101/63, CF nr. 1144 a loc. Bucu-
resti, sector 2 pornind de la 
valoarea de 55.000 euro fara TVA 
la cursul de schimb din ziua licita-
tiei. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
(840,00 lei+TVA) de la administra-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu 
o zi înainte de data licitaţiei. 

l Penitenciarul Bucureşti Jilava cu 
sediul în str. Sabarului, nr. 1,Com 
Jilava, jud. Ilfov organizează în data 
de 16.04.2018, ora 12.00, Licitaţie 
publică cu strigare pentru atribuirea 
contractului de închirierea spaţiului 
comercial în suprafaţă de 46,44 mp, 
pentru vânzarea de produse alimen-
tare şi nealimentare către persoanele 
private de libertate şi o încăpere cu o 
suprafață de 5,75 mp cu destinația 
de spațiu de depozitare. Licitaţia 
publică cu strigare se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile docu-
mentaţiei de atribuire (care cuprinde 
instrucţiuni pentru elaborarea 
ofertei şi caietul de sarcini). Aceasta 
se poate procura de la sediul unităţii, 
contracost, la preţul de 150 lei. 
Documentaţia de atribuire se poate 
solicita de către orice persoană juri-
dică interesată printr-o solicitare 
scrisă direct de la sediul locatorului. 
Depunerea ofertelor se va face la 
sediul unităţi, până la data de 
05.04.2018, ora 12.00, iar desfăşu-
rarea licitației se va face în şedinţă 
publică în data de 16.04.2018, ora 
12.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul unităţii sau prin 
telefon  021/457.01.82 int.108 sau 
prin e-mail: achizitii.pjilava@anp.
gov.ro, persoana de contact dna 
Carmen Coman.

l Primăria oraşului Videle, cu 
sediul în Videle, str. Republicii, nr. 
2, organizează licitaţie publică în 
vederea vânzării terenurilor intravi-
lane situate în oraşul Videle, T35, 
P1219/4, strada Primăverii, judeţul 
Teleorman, unul în suprafaţă de 
2000 mp, nr. cadastral 23701 şi 
celălalt teren în suprafaţă de 2193 
mp, nr. cadastral 23702. Documen-
taţiile pentru participare la licitaţie 
pot fi achiziţionate contra sumei de 
30 lei/teren de la sediul Primăriei 

oraşului Videle, compartiment 
A.D.P.P, începând cu data de 
27.03.2018, zilnic între orele 9:00 
-16:00. Data limită de depunere a 
ofertelor este 24.04.2018, ora 16:00. 
Locul de depunere a ofertelor - 
sediul Primăriei oraşului Videle, tel: 
0247453017, fax: 0247453015. 
Deschiderea ofertelor se va face la 
sediul Primăriei oraşului Videle în 
data de 25.04.2018, ora 10:00.

l Primaria orasului Cernavoda, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanta, telefon/
fax 0241487121, 0241239578, 
primaria@cernavoda.ro, organizeaza 
in data de 29.03.2018, ora 10:00, 
„licitatie publica deschisa cu strigare 
privind valorificarea deseurilor 
feroase si neferoase provenite din 
casarile mijloacelor fixe din inventar 
efectuate in cadrul UAT – Oras 
Cernavoda„ persoanele interesate 
pot solicita caietul de sarcini, de la 
Compartimentul Cadastru din 
cadrul Primariei, incepand cu data 
de 27.03.2018. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor este 
28.03.2018. Data pentru depunerea 
ofertelor, la Centrul de Informare 
pentru Cetateni din cadrul Primariei, 
este de 28.03.2018, ora 13:00. Plicurile 
cu oferte se vor deschide in data de 
29.03.2018, ora 10:00, in sala 10 din 
cadrul Primariei Cernavoda. 
Persoana de contact – Cioară Mirela.

l S.C. Transport Călători Express 
S.A. Ploieşti, str. Găgeni, nr.88, 
tel.0244-543.001, 0244-543 751, 
int.111, fax. 0244-513.228, organi-
zează în ziua de 12.04.2018, ora 
11.00, la sediul societăţii, licitaţia 
publică deschisă cu strigare pentru 
valorificarea prin vânzare a 17 
troleibuze scoase din funcțiune, cu 
prețul de pornire 260.830,00 lei. 
Înscrierile participanţilor la licitaţie 
se vor face prin depunerea docu-
mentelor pentru participare la 
Registratura societății împreună cu 
taxa de participare de 200 lei 
(nerambursabilă)  şi garanția de 
participare in valoare de 15 000 lei. 
Caietul de sarcini poate fi solicitat 
la Serviciul Achiziţii din cadrul 
societății. Documentele de partici-
pare la licitaţia de vânzare a bunu-
rilor se primesc până la data de 
12.04.2018 ora 10. În caz de neadju-
decare, licitaţia se va repeta la data 
de 18.04.2018 ora 11,00  şi 
24.04.2018, ora 11,00 în acelaşi loc. 
Și in cadrul acestor licitaţii ofer-
tanţii vor prezenta documentele de 
participare până la ora 10 din zilele 
respective. Bunurile care fac 
obiectul licitaţiei pot fi văzute la 
sediul SC TCE SA - Ploieşti.
 
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a activului aflat in 
patrimoniul debitoarei, respectiv 
Hotel Restaurant – „Casa Rotaru”, 
situat in Ploiesti, str. Oborului, nr. 
27, jud. Prahova (zona Obor – 

magazin Dedeman - mall AFI), 
inscris in CF nr. 125774 a mun. 
Ploiesti, constructie compusa din 
D+P+1E+3Mansarde, in suprafata 
de 1922,44 mp, finalizata in 2007, la 
pretul de 372.750 euro exclusiv 
TVA, ce se va achita in lei la cursul 
euro de la data efectuarii platii. 
Daca cumparatorul este o persoana 
inregistrata in scopuri de TVA, se 
va aplica taxarea inversa si pretul 
nu va fi purtator de TVA. Hotelul 
dispune de 50 de camere de cazare 
si 3 apartamente, receptie, restau-
rant, bar si bucatarie la parter, iar la 
demisol crama si bucatarie rece. 
Structura constructiva a hotelului 
este cu fundatii din beton armat, 
inchideri perimetrale din BCA, 
compartimentări interioare din 
zidarie de BCA, acoperisul cu tabla 
Lindab si dispune de utilitati: elec-
tricitate, apa, gaz, canalizare. 
Constructia este edificata pe un 
teren proprietatea asociatului 
Rotaru Valentin in suprafata de 
697 mp pentru care se organizeaza 
licitatie publica de catre BEJ Pana 
Victor cu pret de pornire al licitatiei 
de 54.750 euro. Licitatia publica are 
loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 18.09.2017 si a 
Caietului de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
25% din cel stabilit in noul raport 
de evaluare. Avand in vedere ca 
BEJ Pana Victor a stabilit in luna 
aprilie 2018 o singura zi de licitatie 
pentru valorificarea terenului - data 
de 23.04.2018, orele 11.00, se stabi-
leste prin prezentul anunt sedinta 
de licitatie publica pentru Hotelul 
Restaurant – „Casa Rotaru” in 
data de: 23.04.2018, orele 13.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl. 33S1, et. 7, cab.7B. Relatii supli-
mentare se obtin de la lichidatorul 
judiciar la telefon 0344104525 si 
din caietul de sarcini ce se poate 
procura de la sediul acestuia la 
pretul de 3000 lei fara TVA.
 
l Invitatie pentru participare la 
procedura de achizitie concuren-
tiala pentru “Achiziționarea servi-
ciilor de consultanță în vederea 
elaborării documentației necesare 
unei aplicații în cadrul măsurii de 
investiții în sectorul vinicol precum 
şi pentru achiziționarea serviciilor 
de management de proiect 
aferente” Autoritatea contractanta: 
SC Divine Area SRL, Strada Steja-
rului nr.33, bl.G10, sc.C Ap.17 
Sector  3 ,  Bucurest i ,  emai l 
1000dechipuri@gmail.com; telefon 
0722.620.169, persoana de contact 
Ionescu Stefan Procedura aplicata: 
procedura concurentiala de ofer-
tare. Denumirea proiectului: 
Dotarea SC Divine Area SRL cu 
utilaje şi echipamente în vederea 
îmbunătățirii performanței gene-
rale a întreprinderii, adaptării la 
cerințele pieței şi creşterii competi-
tivității. Obiectul contractului: 
Prestarea serviciilor de consultanță 
pentru elaborarea unei aplicații de 
finanțare în cadrul măsurii de 
investiții pentru domeniul vinicol, 
precum şi asigurarea serviciilor de 
management aferente implemen-
tării proiectului, în cazul aprobării 
finanțării. Data de începere şi 
durata contractului: Data de înce-
pere a activităților care fac obiectul 
contractului va fi în termen de 5 zile 
calendaristice după semnarea 
contractului de către ultima parte. 
Durata contractului este de 1 an 
calendaristic de la data semnării 
contractului de către ultima parte. 

Limba în care trebuie elaborată 
oferta este limba română. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
05.04.2018, orele 9.00. Data şi ora 
şedinței de deschidere: 05.04.2018, 
orele 10.00. Anunțul câştigătorului: 
05.04.2017, orele 14.00. Perioada de 
valabilitate a ofertei: 30 zile de la 
termenul limită de depunere a 
ofertei. Informaţii suplimentare la 
e-mail: email 1000dechipuri@
gmail.com; Valoarea estimată a 
contractului: 30.500 lei (fara TVA). 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai 
scazut in conditiile in care ofertele 
respecta cerintele specificice pentru 
ofertanti mentionate in caietul de 
sarcini. Condiţii de prestare a servi-
ciilor: Serviciile vor fi prestate la 
sediul social al aplicantului situat in 
Str. Stejarului nr. 33, bl G10, sc C 
Ap 17 Sector 3, Bucuresti, Locul, 
data si modul de obtinere a docu-
mentației de atribuire: Documen-
tația de atribuire este disponibilă la 
sediul SC Divine Area SRL, Str 
Stejarului nr.33, bl.G10, sc.C, Ap. 
17, Sector 3, dar şi în format elec-
tronic, ca răspuns la o cerere 
trimisă, în acest sens, la adresa de 
email 1000dechipuri@gmail.com. 
Documentația se poate obține până 
cel târziu pe data de 04.04.2018. 
Valeriu Brataseanu, Administrator 
SC Divine Area SRL.

l Consiliul Local al comunei 
Ciorogîrla, cu sediul în comuna 
Ciorogîrla, Șoseaua Bucureşti, nr. 
112, judeţ Ilfov, anunţă organizarea 
unei licitaţii publice, conform  HCL  
nr.16/30.05.2017, privind închiri-
erea suprafeţei de 93,146 ha, teren 
arabil cu destinaţie de izlaz 
comunal.  Aceasta suprafaţa de 
teren este constituită în mai multe 
grupuri, grupate astfel: sat Cioro-
girla =51,5418 ha, sat Dirvari  
=41,6227 ha.
Licitaţia va avea loc în data de 
19.04.2018, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Ciorogîrla din comuna 
Ciorogîrla, str.  Șoseaua Bucureşti, 
nr.112, judeţ Ilfov. Procurarea 
documentaţiei, pentru licitaţie, se 
poate face în perioada 26.03.2018 
-16.04.2018, de la compartimentul 
achiziţii  publice, situat în incinta  
Primăriei Ciorogîrla. Data limită de 
depunere a ofertelor pentru licitaţia 
publică este de 19.04.2018, ora 9.00, 
la sediul Primăriei Ciorogîrla, str. 
Soseaua  Bucuresti, nr.112, judet 
Ilfov. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la compartimentul 
achiziţii publice, de luni până 
vineri, între orele  09.00-14.00, 
telefon 0213131590, persoana de 
contact Constantin Niculina.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat transport marfă, 
pe numele Moise Costinel Ciprian, 
din Mioveni, eliberat de ARR 
Argeş. Se declară nul.

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Stanciu Cristian. Il declar nul.

l S-au pierdut urmatoarele certifi-
cate inregistrare marca: nr. 098917 
-  EURO GOOOL, nr. 101171 - 
GSPTV, nr.  099322 - GSPTV.RO, 
nr. 098577  - TRICOLORI, nr. 
097525 - GSPFM, nr. 099291 - 
GAZETA ONLINE, nr. 094817 - 
GSP, nr. 103180 - NE PASA DE 
SPORT. POATE PREA MULT., nr. 
103181 - NE PASA DE SPORT. 
POATE PREA MULT., nr. 058110 
- JUCATORUL DE AUR, nr. 
063012 - GAZETA MAGAZIN, nr. 

063204 - GAZETA FM, nr. 062194 
- GAZETA SPORTURILOR.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Enigma Star SRL cu 
sediul in Mun. Constanta, Str. Mr. 
Gh. Sontu Nr. 11, Bl. L8, Ap. 2, 
Judetul Constanta, J13/1985/2007, 
CUI 21933703 declara certificatul 
de inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l Pierdut legitimație expert 
contabil nr.4991/2010/L, pe numele 
Banu Gheorghe, eliberat de Corpul 
Experților Contabili şi Contabililor 
Autorizați din România. Îl declar 
nul.

l Pierdut buletin, carnet, legiti-
matie student, pe numele Trifan 
Loredana-Andreea. Le declar nule.

l S-a pierdut Contract de proprie-
tate nr. 13019 din iulie 2002 pe 
numele Trandafirescu Elena -Bucu-
resti. Se declara nul. Maria Schi-
firnet CNP 2500623400566.

l S.C. Xerox Shared Services 
Romania S.R.L., cu sediul in Bucu-
resti, Sector 2, Str.George Constan-
tinescu nr. 2C, Multigalaxy II, Etaj 
2, Numar de inregistrare in Regis-
trul Comertului J40/13964/2016, 
Cod unic de inregistrare: RO 
36666523, declar pierdut Certifi-
catul constatator pentru activitati 
care se desfasoara la sediul 
secundar situat in Iasi, Strada Palat 
nr.1, Cladirea Moldova Center, 
Etajele 2 si 5 (conform inregistra-
rilor Cartii Funciare Str.Palat, Str.
Costache Negri nr.1), Judet Iasi, 
emis la 04.10.2017, in temeiul art. 
17 indice 1 alin 1 lit.b) din Legea 
nr.359/2004, de ORC de pe langa 
Tribunalul Bucuresti.

l Arhivdepo International cu 
sediul pe strada Oţetari, 2, sector 2, 
Bucureşti, înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n u m ă r u l 
J40/7150/2014, anunţă pierderea 
Certificatului de înmatriculare şi a 
Certificatului Constator pentru 
sediul din Str. Oţetari, 2, sector 2, 
Bucureşti. Le declară nule.

l SC Criana Gas SRL, sediu social 
Bucureşti, str. Traian nr. 254, etaj 1, 
a p .  2  b i s ,  s e c t o r  2 , 
J 4 0 / 8 4 5 8 / 2 3 . 0 7 . 2 0 1 2 ,  C U I 
30461375, declarăm pierdut certifi-
catul constatator nr. 46158 din 
01.02.2013, pentru sediul secundar 
din Bucureşti, sectorul 3, Bule-
vardul Basarabia nr. 256, emis la 
data de 06.02.2013 de ORC Bucu-
reşti.

l Subscrisa, Sure Advertising 
S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, 
Sector 3, strada Profesor Moise 
Nicoara nr. 8, ap. 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub 
nr. J40/7565/2005, CUI 17514570, 
declar pierdut Certificatul de Inre-
gistrare seria B nr. 0564631 emis de 
Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Bucuresti. Il 
declar nul.

l Igea Medical Cura SRL, cu sediul 
social în Giurgiu, str Tineretului, 
camera 1, bloc 35 GARS, parter, 
apartament 1, judeţul Giurgiu, 
J52/238/2015, CUI 34390404 
anunţă pierderea certificatului de 
inregistrare seria B nr 3060160, 
actului constitutiv si a rezolutiei de 
infiintare. Sunt declarate nule.

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 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 c3p3b3l3-
t3t3 (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,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 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 
d3d3 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.


