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OFERTE SERVICIU
l Fată pentru contabilitate 
primară cu experienţă, Dragonul 
Roşu. Tel. 0767.600.088

l C.S. Olimpia organizeaza 
concurs in data de 18.10.2016 
pentru ocuparea a doua posturi 
vacante de economist IA. Detalii 
la tel: 021.250.51.55

l Firma Business Work and 
Coaching, din Germania, anga-
jează şoferi  profesionişti . 
CV-urile se pot depune la adresa 
de email: simona.b_w_c@yahoo.
com. Tel: 0049.1722.139.258.

l Romprest Security angajeaza 
agent paza in Otopeni.Salariul 
brut 1.250lei, plata orelor de 
noapte si tichete de masa 
aferente zilelor lucrate.Program 
de lucru 12/24, 12/48. Telefon 
021.204.19.90

l Universitatea Româno- 
Americană cu sediul în Bucureşti 
B-dul. Expoziţiei nr. 1B, sectorul 
1, angajează prin concurs electri-
cieni (studii medii, curs calificare 
electrician întreţinere şi repa-
raţii, experienţă în domeniu 3 
ani) şi personal de pază (studii 
medii, certificat calificare profe-
sională agent pază, atestat 
poliţie, experienţă în domeniu 3 
ani, cazier). Informaţii la telefon: 
021/318.35.75.

l Institutul Oncologic “Prof.
Dr.Alexandru Trestioreanu” 
Bucureşti scoate la concurs, 
conform HG 286/2011, un post 
vacant contractual de Şef 
Serviciu RUNOS Gradul II. 
Cer ințe  pentru  ocuparea 
postului: diplomă de licenţă în 
specialitate economică, 5 ani 
vechime în specialitate econo-
mică, concurs pentru ocuparea 
postului. Dosarele de concurs se 
depun la Serv. RUNOS din 
cadrul Institutului până la data 
de 07.10.2016, ora 15.00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
17.10.2016, ora 9.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 
20.10.2016, ora 9.00, la sediul 
Institutului din Şos.Fundeni, 
nr.252, sect.2, Bucureşti. Mai 
multe informații pot fi obținute la 
avizierul institutului şi pe site-ul 
www.iob.ro 

l Primăria Comunei Purani, 
judeţul Teleorman, cu sediul în 
comuna Purani, satul Puranii de 
Sus, str. Şos.Piteşti, nr.17, județul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor 
publice vacante de: -referent, 
clasa III, grad debutant -compar-
timent contabilitate; -referent, 
clasa III, grad debutant -compar-

timent asistență socială şi mediu. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 26 
octombrie 2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 28 octombrie 
2016, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -condițiile generale prevă-
zute de art .54 din Legea 
nr.188/1999. Dosarele de partici-
pare la concurs se vor depune în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a-III-a, la sediul Primăriei 
Purani. Relaţii la sediul Primăriei 
Comunei Purani,  telefon: 
0769.220.156, e-mail: primaria-
purani@yahoo.com 

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a următoarelor posturi 
vacante: -1 post brancardier la 
Bloc operator (central); -1 post 
brancardier la Secţia oncologie 
medicală; -2 posturi brancardier 
la Secţia ATI. Condiţii specifice: 
diplomă de şcoală generală. 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina, în data de 
18.10.2016, ora 9.00, proba scrisă, 
şi în data 21.10.2016, ora 9.00, 
proba interviu. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS, 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului şi 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Bibliografia şi tematica de 
concurs sunt afişate la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l Anunt Primaria comunei 
Cenei, cu sediul in loc.Cenei 
nr.134, avand CUI 5286753, 
organizeaza concurs de recrutare 
pentru ocuparea functiei contrac-
tuale, vacante, de conducere, pe 
perioada nedeterminata, sef 
SVSU in cadrul Compartimen-
tului Administrativ, Cultura si 
Situatii de Urgenta al Primariei 
comunei Cenei, judetul Timis. 
Concursul se va organiza in data 
de 14.10 2016,la sediul Primariei 
comunei Cenei, localitatea Cenei 
nr.134, jud.Timis. -proba scrisa:-
data 14.10.2016 ora 10.00 -proba 
de interviu:data 14.10.2016 ora 
14.00.Conditii specifice de parti-
cipare: -studii superioare de 
lunga durata, absolvite cu 

diploma de licenta;vechime nu se 
cere.Conform art.6 alin(1)din 
H.G. nr.286/2011, candidatii 
trebuie sa depuna urmatoarele 
documente pentru participarea la 
concurs: -cerere de inscriere la 
concurs adresata conducatorului 
autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare; -copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atesta identitatea, potrivit 
legii, dupa caz; -copiile documen-
telor care sa ateste nivelul studi-
ilor si ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializari,co-
piile documentelor care atesta 
indeplinirea conditiilor specifice; 
-cazierul judiciar sau o declaratie 
pe propria raspundere ca nu are 
antecedente penale care sa-l faca 
incompatibil cu functia pentru 
care candideaza; -adeverinta 
medicala care sa ateste starea de 
sanatate corespunzatoare elibe-
rata cu cel mult 6luni anterior 
derularii concursului de catre 
medicul de familie al candida-
tului sau de catre unitatile sani-
tare abilitate; -curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevazute 
mai sus se prezinta insotite de 
documentele originale, care se 
certifica pentru conformitatea cu 
originalul de catre secretariatul 
comisiei de concurs, sau in copii 
legalizate.Relatii suplinemtare la 
s e d i u l  P r i m a r i e i  C e n e i 
tel.0256366101.

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureş organizează concurs 
pentru ocuparea a două funcții 
publice vacante de: 1.inspector 
clasa I, gradul profesional asis-
tent, în cadrul Biroului contabili-
tate, impozite şi taxe locale; 2.
consilier clasa I gradul profesi-
onal debutant, în cadrul Biroului 
Contabilitate, impozite şi taxe 
locale. Condiţiile de desfăşurare 
a concursului: data până la care 
se pot depune dosarele de 
înscriere: în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României–
partea a III-a (17.10.2016); data, 
ora şi locul organizării probei 
scrise: 27 octombrie 2016, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
comunei Sîntana de Mureş, str.
Morii, nr.26. Interviul se va 
susţine cu respectarea prevede-
rilor art.56 alin.(1) din HG 
nr.611/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs: 1.Pentru funcția 
publică de inspector clasa I, 
gradul profesional asistent, în 
cadrul Biroului contabilitate, 
impozite şi taxe locale: condiţii 
generale: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; vechime în specialitatea 
studiilor minim 1 an; condiţii 

specifice: speciali-
t a t e a  s t u d i i l o r 
absolvite: ştiinţe 
economice, ştiințe 
juridice,  şti ințe 
administrative. 
2.Pentru funcția 
publică de consilier 
c l a s a  I  g r a d u l 
profesional debu-
tant ,  în  cadrul 
Biroului contabili-
tate, impozite şi 
taxe locale: condiţii 
generale:  studii 
univers i tare  de 

licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; condiţii specifice: speciali-
tatea studiilor absolvite: ştiinţe 
economice. Dosarul de înscriere 
la concurs va cuprinde docu-
mente prevăzute de art.49 din 
HGR nr.611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, modificată 
şi completată. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
primăriei comunei Sîntana de 
Mureş, telefon 0265.323.517. 
Primar, Dumitru Moldovan.

l Administratia Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploiesti, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011 cu modificările si 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: I. 
Medic dentist specialist – 1 
POST. Conditii de participare: 
-    studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licentă în 
domeniul medicină dentară sau 
diplomă de medic dentist; 
-  examen de medic specialist; 
- vechime minimă în specialitatea 
studiilor 1 an; - conditii generale 
prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 
286/2011, actualizată. Conditii 
specifice: - abilităti de comuni-
care; - calităti personale în raport 
cu functia: disciplinat, punctual, 
receptiv fată de cunostintele 
specific muncii, cu simt de 
răspundere; -  certificare ca 
membru al Colegiului Medicilor 
Dentisti Prahova, vizat la zi. II. 
Asistent medical generalist (PL). 
Conditii de participare: - absol-
vent scoala postliceala sani-
tara sau echivalare conform HG 
nr.797/1997; - vechime minim 6 
luni in specialitatea studiilor 
pentru asistent medical genera-
list; - certificat OAMMR vizat la 
zi; - aviz anual pentru autori-
zarea exercitarii profesiei, valabil; 
Concursul  se va desfăsura la 
sediul din Pta. Eroilor nr. 1A 
(fosta clădire OMV-PETROM), 
după cum urmează: -  înscrierile 
se fac în perioada 26.09.2016-
07.10.2016 orele 8.00- 16.00; 
- proba scrisă va avea loc în data 
de 18.10.2016 ora 9.00;-  proba 
interviu/proba practică va avea 
loc în data de 20.10.2016 ora 
9.00. Dosarele de înscriere se 

depun la registratura institutiei 
din str. Postei, nr.6. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
contină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 
din H.G. nr. 286/2011, actuali-
zată. Conditiile de participare 
sunt afisate la sediul institutiei 
din str. Postei, nr.6 si pe site-ul 
institutiei www.asscploiesti.ro. 
Relatii suplimentare se pot obtine 
la compartiment Resurse Umane 
- tel. 0244/511137 tasta 6.
 

CITAȚII  
l Subsemnatul Cocoloş Ioan, cu 
domiciliul în Gângiova, Dolj, 
chem în judecată la Judecătoria 
S e g a r c e a ,  î n  d o s a r u l 
1445/304/2016, pe Cocoloş 
Ştefan, cu ultim domiciliu în 
Gângiova, Dolj şi Primăria 
Gângiova- Serviciul Autoritate 
Tutelară pentru declararea jude-
cătorească a morţii lui Cocoloş 
Ştefan, născut la 23.08.1912.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Alexandru Odobescu 
nr. 7, judeţul Argeş este citată în 
data de 20.10.2016, ora 10,00 la 
Judecătoria Piteşti, complet 
C4-3, Camera 2, din Piteşti, b-dul 
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în cali-
tate de pârâtă în dosarul nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu 
cu Toma Elena şi Stoica Emil 
Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, str. 
Trivale, nr. 49, judeţul Argeş este 
citată în data de 20.10.2016, ora 
10,00 la Judecătoria Piteşti, 
completul C4-3, camera 2, din 
Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeş, în calitate de pârâtă în 
Dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena şi 
Stoica Emil Sorin.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii 
nr.421/2002, citează public 
proprietarul/deţinătorul vehicu-
lului, aflat pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de elibe-
rare a domeniului public, pentru 
vehiculul: Opel Kadett, culoare 
roşie, aflat pe şos. Olteniţei 
nr.240. În caz contrar se va 
dispune inventarierea, experti-
zarea, ridicarea, transportarea şi 
depozitarea într-un loc special 

amenajat, respectiv Şoseaua 
Berceni nr.38A, Sector 4, Bucu-
reşti.

SOMAȚII  
l Cei interesați a face opoziție la 
dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune a petenților 
Baiu Bucur jr şi Baiu SilviA, 
asupra imobilului înscris în CF 
100579 Zărneşti, nr. top 7754/1 
(CF vechi 861 Zărneşti), sunt 
invitați la Judecătoria Zărneşti, 
în data de 08.11.2016, la ora 9.00, 
dosar nr. 1099/338/2015.

l Somaţie. Se aduce la cunoş-
tinţa celor interesaţi că petentul 
Vaida Iosif a solicitat Judecăto-
riei Braşov să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra cotei de 
1/2 din imobilul situat în comuna 
Hălchiu, sat Satu Nou, str. 
Dumbrăviţei nr. 251, jud. Braşov, 
înscris în CF nr. 101896 a locali-
tăţii Hălchiu (provenită din 
conversia CF 2007 Satu Nou) sub 
nr. top 618, proprietatea tabulară 
a lui Ianco Gheorghe (identic cu 
Janco Gyorgy), decedat la data 
de 20.03.1969 în Ungaria, locali-
tatea Debrecen. Persoanele inte-
resate pot face opoziţie la 
Judecătoria Braşov în termen de 
6 luni de la data afişării şi publi-
cării prezentei somaţii. Somaţia 
face parte integrantă din înche-
ierea pronunţată la data de 
12.09.2016, în dosarul civil nr. 
5183/197/2016 al Judecătoriei 
Braşov. Prezenta se afişează la 

Ministerul Finanțelor Publice. 
Agenția Națională de Admi-
nistrare Fiscală. Direcția Ge-
nerală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu. Serviciul Juridic. 
Citație. Doamna Enciu Adriana 
Claudia, domiciliată în Mun. 
București, str. Barbu Ștefă-
nescu Delavrancea nr. 2A, etaj 
3, ap. 22, Sector 1, sunteți 
chemată în instanță, în data 
de 25.10.2016, ora 08.30, la 
Judecătoria Giurgiu, cu sediul 
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 4, 
camera sala 4, Complet CN 4, 
pentru a participa în calitate 
de pârât la judecarea dosa-
rului numărul 13533/236/ 
2014, aflat pe rolul acestei 
instanțe, având ca obiect 
partaj bunuri comune, în con-
tradictoriu cu Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu.

Ministerul Finanțelor Publice. 
Agenția Națională de Admi-
nistrare Fiscală. Direcț ia 
Generală Regională a Finan-
țelor Publice Ploiești. Admini-
strația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul 
Juridic. Citație. Doamna Enciu 
Adriana Claudia, domiciliată în 
com. Izvoarele, sat Petru 
Rareș, jud. Giurgiu, sunteți 
chemată în instanță, în data 
de 25.10.2016, ora 08.30, la 
Judecătoria Giurgiu, cu sediul 
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 4, 
camera sala 4, Complet CN 4, 
pentru a participa în calitate 
de pârât la judecarea dosa-
rului numărul 13533/236/ 
2014, aflat pe rolul acestei 
instanțe, având ca obiect par-
taj bunuri comune, în contra-
dictoriu cu Administrația Jude-
țeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu.

Ministerul Finanțelor Publice. 
Agenția Națională de Admi-
nistrare Fiscală. Direcț ia 
Generală Regională a Finan-
țelor Publice Ploiești. Admini-
strația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul 
Juridic. Citație. Domnul Enciu 
Cosmin Mihai, domiciliat în 
com. Izvoarele, sat Petru 
Rareș, jud. Giurgiu, sunteți 
chemat în instanță, în data de 
25.10.2016, ora 08.30, la 
Judecătoria Giurgiu, cu sediul 
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 4, 
camera sala 4, Complet CN 4, 
pentru a participa în calitate 
de pârât la judecarea dosa-
rului numărul 13533/236/ 
2014, aflat pe rolul acestei 
instanțe, având ca obiect 
partaj bunuri comune, în con-
tradictoriu cu Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu.

Ministerul Finanțelor Publice. 
Agenția Națională de Admini-
strare Fiscală. Direcția Gene-
rală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu. Serviciul Juridic. Nr. 
GRG-DEX-13577/23.09.2016. 
Domnul Neto i Catalin, cu 
domiciliul în com. Jilava, jud. 
Ilfov, este chemat în instanță în 
data de 11.10.2016, ora 
09:00, la Curtea de Apel Bucu-
rești, cu sediul în Splaiul Inde-
pendenței, nr. 5, Sector 4, 
București, Complet: S5, com-
plet 11a, pentru a participa în 
calitate de intimat - pârât la 
judecarea dosarului numărul 
30744/3/2013/a2, având ca 
obiect angajarea răspunderii 
conform art. 138 din Legea nr. 
85/2006, în contradictoriu cu 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu.
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Judecătoria Braşov, un exemplar 
la Primăria Hălchiu şi un exem-
plar la Serviciul de C.F al Jude-
ţului Braşov.

l Având în vedere că prin acţi-
unea civilă ce face obiectul dosa-
rului nr. 12332/55/2016 al 
Judecătoriei Arad, petentul 
Boţocan Aurel, domiciliat în 
comuna Şiria, str. Ecaterina 
Teodoroiu, nr. 1128, jud. Arad şi 
cu domiciliul procesual ales în 
Arad, str. lakob Cardoş, nr. 24, 
ap. 3 jud. Arad, solicită dobân-
direa prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate asupra 
imobilului teren intravilan în 
suprafaţă de 972 mp, înscris în 
CF 304592 Şiria (CF vechi 1212), 
cu nr. top. 2513/a, situat în locali-
tatea Şiria nr. 587, jud.Arad, 
imobil asupra căruia este eviden-
ţiat în cartea funciară ca titular 
al dreptului, Szarvaczki Elisa-
beta, invităm pe cei interesaţi să 
facă opoziţie faţă de această 
acţiune, în termen de 1 lună de la 
afişarea prezentei somaţii, în caz 
contrar urmând a se trece la 
judecarea cauzei.

DIVERSE  
l Unitatea administrativ - terito-
riala Comuna Tinosu, Judetul 
Prahova, anunta publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral 
nr. 1, incepand cu data de 1 
octombrie 2016, pe o perioada de 
60 de zile, la sediul Primariei 
Comunei  Tinosu,  judetul 
Prahova, conform art. 14 alin. (1) 
si (2) din Legea cadastrului si a 
publicatiei imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Cererile 
de rectificare a documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 

sediul primariei si pe site-ul 
Agentiei Nationale de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara. 

l Unitatea administrativ - terito-
riala Comuna Berceni, Judetul 
Prahova, anunta publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral 
nr. 1, incepand cu data de 1 
octombrie 2016, pe o perioada de 
60 de zile, la sediul Primariei 
Comunei Berceni,  judetul 
Prahova, conform art. 14 alin. (1) 
si (2) din Legea cadastrului si a 
publicatiei imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Cererile 
de rectificare a documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primariei si pe site-ul 
Agentiei Nationale de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Măgurele din judeţul 
Prahova, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral 
nr. 1 începând cu data de   
01.10.2016, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei 
comunei Măgurele, conform art. 
14 alin. (1) si (2) din Legea cadas-
trului si a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modifi-
cările si completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei si pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Anunt prealabil privind 
afisarea publica a documentelor 
tehnice ale cadastrului Unitatea 
admin i s t ra t iv  t e r i tor ia la 
Maneciu, din judetul Prahova 
anunta publicarea documentelor 

tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral 1 începand cu 
data de 01.10.2016, pe o perioada 
de 60 de zile, la sediul primariei 
comunei Maneciu, conform 
art.14, alin.(1) si (2) din Legea 
cadastrului si publicitatii imobi-
liare nr.7/1996 republicata, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primariei 
comunei Maneciu si pe site-ul 
Agentiei Nationale de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara. Primar 
Vasile Cordos

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Complex Ovidiu Melody 
S.A. - Stațiunea Mamaia, Hotel 
Florida, J 13/2216/1995, CUI 
8290619. Convocare. Subsem-
nata, Neacsu Maria, în calitate de 
administrator unic, convoacă 
adunarea generală extraordinară 
a acționarilor Societății Complex 
Ovidiu Melody - S.A. (“Socie-
tatea”), persoană juridică 
română, cu sediul în Stațiunea 
Mamaia, Hotel Florida, județul 
Constanta, înregistrată la O.R.C. 
de pe lângă Tribunalul Constanţa 
sub nr. J13/2216/1995, având 
CUI 8290619,  în data de 
26.10.2016, ora 12.00, Adunarea 
Generală Extraordinară, la sediul 
societății din stațiunea Mamaia, 
Hotel Florida, județul Constanţa, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea vânzării activului 
Hotel Florida, împreună cu tere-
nurile aferente, din stațiunea 
Mamaia, județul Constanta, la 
prețul specificat în scrisoarea de 
intenție a unui posibil client; 2. 
Împuternicirea d-nei. Neacsu 
Maria, administratorul societății, 
în vederea ducerii la îndeplinire a 
hotărârii Adunării Generale 

Extraordinare a acționarilor. În 
cazul în care la data şi la ora 
precizate se constată că nu sunt 
îndeplinite condițiile necesare 
pentru desfăşurarea Adunării 
Generale Extraordinare, se 
convoacă o nouă Adunare Gene-
rală Extraordinară, cu aceeaşi 
ordine de zi şi în acelaşi loc, în 
data de 27.10.2016, ora 12.00. La 
Adunarea Generală Extraordi-
nară vor participa toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționa-
rilor la data de 10.10.2016, stabi-
l ită ca dată de referință. 
Acționarii pot participa la 
adunare direct sau prin manda-
tari împuterniciți cu procură 
specială, ce se va depune la sediul 
societății până la data de 
25.10.2016. Administrator Unic, 
Neacsu Maria.

l Convocare: Preşedintele 
Consiliului de administraţie al 
societăţii ROMELECTRO S.A., 
persoană juridică română, cu 
sediul în Bucureşti, sectorul 2, 
Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 4, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/187/1991, 
cod unic de înregistrare 1557850, 
atribut fiscal RO, denumită în 
continuare “Societatea”, la solici-
tarea acţionarilor reprezentând 
82,3849% din capitalul Societăţii, 
în temeiul prerogativelor legale şi 
ale actului constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii, la sediul Societăţii din 
Bucureşti, sector 2, Bd. Lacul Tei 
nr. 1-3, etaj 4, la data de 
27.10.2016, ora 11, prima convo-
care, iar în cazul în care nu se va 
întruni cvorumul necesar 
prevăzut în actul constitutiv al 
Societăţii, la data de 28.10.2016, 
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, a 
doua convocare,  pentru discu-
tarea şi aprobarea următoarelor 
puncte ce alcătuiesc ordinea de 
zi: 1. Aprobarea completării şi 
modificării unor prevederi din 
actul constitutiv al Societăţii, 
după cum urmează: a) La art. 11 
se introduce un nou aliniat, 
penultimul, având următorul 
text: "Prevederile aliniatelor trei, 
patru, cinci şi sase de mai sus, 
referitoare la dreptul de preemp-
ţiune, nu se aplică în cazul cesio-

nării acţiunilor unei rude de 
gradul întâi a acţionarului." b) 
Art. 15 se înlocuieşte cu urmă-
torul text: "Societatea este admi-
nistrată de un Consiliu de 
Administraţie ales de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, de regulă, pe o perioadă de 
4 (patru) ani sau pe alte perioade 
stabilite de Adunarea Generală a 
Acţionarilor. Numărul adminis-
tratorilor trebuie să fie impar. 
Acţionarii care deţin un număr 
de acţiuni reprezentând cel puţin 
25% din capitalul social al Socie-
tăţii au dreptul la un loc în 
Consiliul de administraţie." c) 
Art. 16 se înlocuieşte cu urmă-
torul text: "Componenţa Consi-
liului de Administraţie se 
stabi leşte  prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor care se înregistrează 
la Oficiul Registrului Comerţului, 
prin grija Consiliului de Admi-
nistraţie." d) Art. 17 se comple-
tează cu următorul  text : 
"Consiliul de Administraţie îşi 
desfăşoară activitatea conform 
unui regulament propriu stabilit 
prin Decizia Consiliului de 
Administraţie, luată cu unanimi-
tate de voturi.” e) La art. 21 se 
înlocuieşte ultima frază cu urmă-
torul text: "Directorul General al 
Societăţii se numeşte prin Decizia 
Consiliului de Administraţie, 
care se înregistrează la Oficiul 
Registrului Comerţului. Direc-
torul General organizează activi-
tatea şi conducerea efectivă a 
Societăţii pe baza unui regula-
ment supus aprobării Consiliului 
de Administraţie." Sunt convo-
caţi să participe la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor Socie-
tăţii la data de 03.10.2016 (“Data 
de referinţă”). Documentele şi 
materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
se află la sediul Societăţii, la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultate şi completate de către 
aceştia, în timpul orelor de 
program, între orele 9:00–17:00. 
Acţionarii pot participa la 
Adunare personal sau prin repre-
zentanţi, în baza unei procuri 

speciale, conform dispoziţiilor 
legale. Procura specială se 
depune la sediul Societăţii 
conform prevederilor legale, cel 
mai târziu până la data ţinerii 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie 
Viorel Gafiţa.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar, organi-
zeaza licitatie publica pentru 
urmatoarele autoturisme: Skoda 
Octavia   (2006,   benzina, gri, 
261.035 km) - 11.200 lei cu TVA 
inclus, Renault Clio (2007, 
benzina, negru, 157.239 km) - 
6.880 lei cu TVA inclus si Dacia 
Logan M1(2008,  benzina, 
albastru, 344.812 km) - 4000 lei 
cu TVA inclus. Licitatia va avea 
loc la data de 03.10.2016, ora 11, 
in Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7, bl. 
A Est, ap. 51, jud Prahova. In 
cazul in care bunurile   nu se  
vand, licitatia va fi reluata in 
datele de 06.10.2016 (ora 11); 
10.10.2016 (ora 11); 13.10.2016 
(ora 13); 17.10.2016 (ora 11,00). 
Informatii suplimentare la tel. 
0744920534 si  www.tempoinsolv.
ro.

l Lichidator judiciar, orga-
nizeaza licitatie publica pentru 
obiecte de inventar (mobilier 
birou, tarnacoape, lopeti, greble, 
lanterne, etc.) la pretul total de 
3.697 lei cu TVA inclus.  Licitatia 
va avea loc la data de 28.09.2016, 
ora 12, in Ploiesti, P-ta Victoriei, 
nr.7, bl. A Est, ap.51, jud 
Prahova. In cazul in care 
bunurile nu se  vand,  licitatia va 
fi reluata in datele de 30.09.2016 
(ora 12); 03.10.2016 (ora 12); 
05.10.2016 (ora 12); 07.10.2016 
(orele 12). Informatii supli-
mentare la tel. 0744920534 si  
www.tempoinsolv.ro.

l 1.S.Fise Electrica Serv SA 
-SISE Transilvania Nord, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str.
T a b e r e i ,  n r . 2 0 ,  t e l . : 
+ 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 0 2 ,  f a x : 
+40264.205.504, organizează 
procedura de licitaţie deschisă 
pentru achiziţia de „căşti de 
protecţie pentru electricieni cu 

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii deschise pentru 
concesionarea (transmiterea dreptului de superficie) unui teren în suprafață de 6000 mp situat în 
Municipiul Târgu Jiu, Zona Narciselor destinat realizării unui parc de agrement și 
amenajarea lacului existent pentru pescuit sportiv, fără spații cu destinație de alimentație 
publică.
Durata concesiunii (superficiei) este: 25 ani.
Locul de unde poate fi achiziţionată documentaţia şi costul documentaţiei: Biroul Licitaţii din 
cadrul Primăriei Municipiului Tg. - Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este de 50 lei Ron şi se poate 
achita numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plată.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.10.2016, ora 13.00.
Data limită şi locul de depunere a ofertelor: 20.10.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Municipiului Târgu Jiu, Bdul. Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 20.10.2016, ora 13.00, Sala de şedinţe a Primăriei 
Municipiului Târgu Jiu, etaj 1.
Denumirea, adresa, număr de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, Secţia de 
Contencios Administrativ, strada Tudor Vladimirescu, nr. 34, tel. 0253.218661, fax: 
0253.218147, e-mail: tr-gorj@just.ro.
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI a.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, tel. 0253.205036.
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cure luşă  de  f ixare” ,  cod 
CPV:18100000-0, în cantităţile şi 
condiţiile prevăzute în Documen-
taţia de atribuire. 2.Toate deta-
liile referitoare la produsele 
solicitate, la procedura de achi-
ziţie, respectiv la contractul ce se 
va încheia se regăsesc în Docu-
mentaţia de atribuire. 3.Docu-
mentaţia de atribuire se pune la 
dispoziţia operatorilor economici 
în urma solicitării acestora. În 
acest sens se va întocmi o cerere 
scrisă, care va fi depusă la Secre-
tariatul achizitorului (str.Taberei, 
nr.20, Cluj-Napoca), transmisă 
p e  n u m ă r u l  d e  f a x : 
+40264.205.504 sau pe adresa de 
e-mail: abel.luka@tn.electrica-
serv.ro. 4.Ofertele se vor depune 
tot la Secretariatul SISE TN. 
5.Data limită de depunere a ofer-
telor: 10.10.2016, ora 12.00. Data 
deschiderii ofertelor: 10.10.2016, 
ora 12.30.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 8119/111/2012 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea Bater 
Prod S.R.L., J05/996/1994, CUI: 
RO5344030 scoate la vânzare 
prin licitație publică Autoturism 
marca Dacia, tipul 1310 L – preț 
400,00 lei şi Autoutilitară marca 
Fiat, tipul Doblo – preț 8.320,00  
lei. Licitația va avea loc în data 
de 30.09.2016 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereuşită licitația se va relua 
î n  d a t a  d e  0 7 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
14.10.2016, 21.10.2016 respectiv 

28.10.2016 la aceeaşi oră şi 
adresă. Participanți vor trebui să 
achiziționeze un caiet de sarcini 
în valoare de 250 lei ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare 
la licitație se depune la sediul 
l ichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 1 zi înainte de data 
licitației publice. Informații 
suplimentare se pot obține de la 
lichidator: Tel: 0359/463661 Fax: 
0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Virom International 
SRL desemnat prin incheierea 
d e  s e d i n t a  d i n  d a t a  d e 
11.01.2016, pronuntata in Dosar 
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica cu 
strigare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Virom Internati-
onal SRL, constand in teren 
intravilan (608 mp) amplasat in 
com. Pantelimon, Jud. Ilfov in 
valoare totala de 20.670 euro 
exclusiv TVA. Vanzare a bunului 
imobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
21.06.2016 ora 14,00 prin lici-
tatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul nu se va vinde la 
primul termen de licitatie, se vor 
organiza licitatii saptamanale, la 
aceeasi ora si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitati-

ilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona la sediul lichidatorului 
judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare 
din antet, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al ADV Automotive 
Professional SRL, desemnat 
prin Sentinta nr. 3168 din data 
de 10.12.2015, pronuntata in 
dosar nr. 1434/93/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov, anunta 
scoaterea la vanzare prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile 
constand in stoc de electronice, 
piese si accesorii pentru autove-
hicule in proprietatea ADV 
Automotive Professional SRL in 
valoare totala de 75.000 RON 
inclusiv TVA. Vanzare a bunu-

rilor mobile apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
03.10.2016 ora 13,30 prin lici-
tatie publica cu strigare. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii 
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, 
sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la lici-
tatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona la sediul lichidatorului 
judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Mex Cafe SRL 
desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 15.04.2015, 
pronuntata  in  Dosar  nr. 
33112/3/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica/ 
negociere directa a bunurilor 
mobile aflate in proprietatea Mex 

Cafe SRL, constrand intr-un 
numar de 29.148 actiuni nomi-
native a cate 10 lei fiecare si in 
valoare totala de 291.480 lei 
exclusiv TVA, reprezentand 
13,177% din cota de beneficii si 
pierderi detinute de Mex Cafe 
SRL la capitalul social al socie-
tatii Class Bistro Cafe SA. Prima 
vanzare a bunurilor mobile apar-
tinand societatii falite se va 
organiza in data de 03.10.2016 
ora 14.00, prin licitatie publica. 
In cazul in care bunurilor nu se 
va vinde la primul termen de 
licitatie, se vor organiza alte 
doua licitatii saptamanale, in 
data de 10.10.2016 si 17.10.2016 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, 
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate 
in caietul de sarcini, cel tarziu 
pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunu-
rilor, pretul acestora, conditiile 
de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona la sediul lichida-
torului judiciar sau prin vira-
ment bancar. Costul unui caiet 
de sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI  
l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala ap.50, Str.Turda nr.119, 
bl.6, Dragan Dorin, Dragan 
Elisabeta. O declar nula.

l Pierdut Proces-verbal primi-
re-receptie anexa Contract 
construire nr.2565/1967, pe 
numele Pavel Maria. Il declar nul. 

l Pierdut Card identitate avocat 
pe numele Manole Mihai 
Alexandru. Il declar nul.

l Pierdut Proces-verbal predare 
primire receptie anexa la 
Contract de construire nr. 
7 1 9 / 6 / 1 9 8 2 ,  p e  n u m e l e 
Constantin Mihail. Il declar nul.

l Școala gimnazială Baia, cu 
sediul în comuna Baia, str. Repu-
blicii nr.23, județul Tulcea anunță 
scoaterea la concurs a unui post 
de secretar II studii superioare, 
perioada de depunere a dosarelor 
este 28 sept. -11 oct. Selectarea 
dosarelor 12 oct.- 13 oct., proba 
scrisă/ practică- 18 oct. ora 10.00, 
iar interviul 18 oct. ora 12.00.

l S.C. Nature Vert S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, str. 
Argentina nr. 12, cod fiscal RO 
26600530, J40/2240/2010, declară 
pierdut (nul) registrul unic de 
control al firmei.

l Declar pierdut carnetul de 
student emis de Facultatea de 
Medicină Veterinară Bucureşti 
(U.S.A.M.V.B.) pe numele 
Costin A. Nicoleta.

ANUNȚURI

publicitate


