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OFERTE SERVICIU
l Estetiqdent S.R.L cu sediul în
localitatea Petroşani, judeţul
Hunedoara, angajează Agent de
vânzări, cunoscător de limba
română, engleză începător, rusă
avansat şi să deţină cunoştinţe
minime în domeniul stomatologiei
şi tehnicii dentare. Relaţii la tel:
0727.099807.
l YSIIEA.RO recruteaza personal
pentru packhouse si culegatori
sezonieri sau pe termen lung
pentru ferme de ciuperci, salata,
capsuni, fructe moi, praz din
Anglia. Plecari intregul an! Detalii:
0724082270, 0748702150.
l Firmă germană angajează șoferi
profesioniști categoria CE+ADR
pentru transporturi marfă
(prelată) pe teritoriul Germaniei.
1.950Euro salariu+ 24Euro diurna.
Contract german, concediu, dispecerat în limba română. Așteptăm
CV-ul dvs. la e-mail: Bewerbung@
ullrich-gruppe.de.
Tel.0049.176.186.777.57.
l Patiseria Stars Plus Srl din Arad
angajeaza 1 lucrator bucatarie
(spalator vase mari), cod COR
751201. Conditii minime; studii
primare (8 clase), cunostinte limba
germana. CV-urile se depun pe
e-mail la adresa; expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate in considerare CV-urile primite pana la data
de 14.06.2018. Selectia candidatilor va avea loc in data de
15.06.2018 si consta in concurs de
CV-uri. Informatii la telefon;
0752556014.
l Serviciul Public Judeţean
Salvamont-Salvaspeo Cluj organizează în data de 25.06.2018, ora
11.00, la sediul de pe str. Al. Vaida
Voevod, 53-55, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
determinată a postului contractual
temporar vacant de inspector de
specialitate grad I (specialist achiziții publice) în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse
Umane, Administrativ. Dosarele
de înscriere la concurs se depun la
sediul SPJSS Cluj în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea
anunțului. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul SPJSS Cluj
şi pe pagina de web: http://www.
salvamontcluj.ro.
l Agenţia Naţională De Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială
de Îmbunătăţiri Funciare Argeş Dâmboviţa, cu sediul în localitatea
Ştefăneşti, str.Agrosemului, nr. 9,
judetul Argeş, organizează concurs

pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Consilier IA - 1
post la Serviciul Tehnic, Investiții,
Achiziții, Contracte al Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Argeş - Dâmboviţa,
conform HG 286/23.03.2011.
Consilier IA - 1 post la Serviciul
Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte al
Unității de Administrare Dâmbovița din cadrul Filialei Teritoriale
de Îmbunătăţiri Funciare Argeş –
Dâmboviţa, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura conform următorului
calendar: Depunerea dosarelor
până la data de 25.06.2018, ora
16,30. Proba scrisă în data de
02.07.2018 - ora 10,00. Proba
interviu în data de 05.07.2018 - ora
10,00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Studii superioare tehnice de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență specializarea: îmbunătățiri
funciare, construcții hidrotehnice,
construcții civile, industriale și
agricole,energetic, electrotehnică,
electromecanică, mecanică,
geodezie, agronomie, ingineria
mediului; Vechime în domeniul
studiilor > 2 ani în specialitatea
studiilor; Cunoştinte operare
calculator - internet, Word, Excel nivel foarte bine; Experința în
domeniul îmbunătățirilor funciare
constituie un avantaj. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de
25.06.2018, ora 16,30 la sediul
Filialei Teritoriale Argeş - Dâmboviţa a A.N.I.F (pentru postul de
Consilier IA la Serviciul Tehnic,
Investiții , Achiziții, Contracte al
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Argeş - Dâmboviţa ) și la
sediul Unității de Administrare
Dâmbovița (pentru postul de
Consilier IA la Serviciul Plan,
Investiții, Exploatare, Patrimoniu,
Achiziții, Contracte al Unității de
Administrare Dâmbovița) Relaţii
suplimentare la sediul Filialei Teritoriale Arges – Dâmboviţa,
persoana de contact: Stoica
Mihaela, telefon: 0248 254 124,
0799 955 403 și la sediul Unității de
Administrare Dâmbovița,
persoana de contact: Boboc Florin
telefon: 0245 631 819, 0799 955
623.
l Școala Gimnazială Nr.1 Ciolpani, str.Şcolii, nr.79, comuna
Ciolpani, Ilfov, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante de:
îngrijitor G/M -1 post, conform
HG nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura la Școala Gimnazială Nr.1 Ciolpani, str.Şcolii, nr.79,
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comuna Ciolpani, conform calendarului: -Proba scrisă: 25.06.2018,
ora 9.00; -Proba practică:
25.06.2018, ora 14.00; -Interviul:
26.06.2018, ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii generale/
medii; -Vechime în specialitate nu
se solicită; -Cunoştinţe de legislație
specifică locului de muncă. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Ciolpani.
Relații suplimentare se pot obține
la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1
Ciolpani sau la tel./fax:
021.266.81.25, e-mail: scciolpani@
gmail.com. Bibliografia și tematica
sunt postate la avizierul unității
școlare.

absolvite cu diplomă de licență sau
cu diplomă –profilul științe juridice
-specializarea drept. -Vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 6 luni;
-Abilități de comunicare; -Cunoștințe operare calculator. În vederea
înscrierii la concurs, candidaţii vor
depune dosarele până în data de
15.06.2018, inclusiv, orele 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Iași, Str. C.
Negri, nr. 48, parter, Serviciul
Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petiții -registratură. Condițiile de participare la concurs,
tematica și bibliografia de concurs
pot fi consultate la sediul Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași și pe site-ul: www.ancpi.
ro. Relații suplimentare se pot
obține la telefon 0232.316.797,
persoană de contact doamna consilier Botezatu Adina Marina.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași cu sediul în
Iași- str. C. Negri nr.48 organizează
în perioada de 02.07.2018–
06.07.2018, concurs pentru
ocuparea posturilor vacante pe
perioadă determinată, astfel: -2
posturi asistent registrator principal debutant -perioadă determinată –Birou Înregistrare
Sistematică. Studii de specialitate:
studii universitare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau
cu diplomă –profilul științe juridice
-specializarea drept; -Abilități de
comunicare. -Cunoștințe operare
calculator. În vederea înscrierii la
concurs, candidaţii vor depune
dosarele până în data de
22.06.2018, inclusiv, orele 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Iași, Str. C.
Negri, nr. 48, parter, Serviciul
Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petiții -registratură. Condițiile de participare la concurs,
tematica și bibliografia de concurs
pot fi consultate la sediul Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași și pe site-ul: www.ancpi.
ro. Relații suplimentare se pot
obține la telefon 0232.316.797,
persoană de contact doamna consilier Botezatu Adina Marina.

l Institutul National de Cercetare
– Dezvoltare pentru Textile si
Pielarie Bucuresti, organizeaza
concurs pentru ocuparea a 2
posturi de inginer chimist (Cod
COR: 214513)/ chimist (Cod COR:
211301) in cadrul Proiectului
44PCCDI/2018 – cerinte: Studii
superioare - Diploma absolvire/
Adeverinta de absolvire a stagiului
de licenta (in cazul in care nu a fost
emisa diploma de licenta) a Facultatilor de profil (inginer chimist:
specializarea finisare chimica
textila/ chimie organica/ anorganica/ chimia compusilor macromoleculari / chimist: specializarea
chimie generala, biochimie, chimie
medicala, chimia mediului); cunostinte de chimie generala/ organica/
anorganica/ chimia polimerilor/
chimie analitica; cunostinte de
operare calculator si cunostinte de
limba engleza; abilitati de cercetare, planificare si organizare;
capacitate de lucru in echipa, onestitate si sociabilitate, spirit de
observatie, rigurozitate. Reprezinta
avantaje: cunostinte de finisare
chimica textila, cunostinte de
operare echipamente si tehnici de
laborator, masteratul si doctoratul,
gradul de cercetator stiintific.
Concursul se organizeaza la sediul
INCDTP - Bucuresti, Str. Lucretiu
Patrascanu nr. 16, sector 3, Sala de
Consiliu, etaj 1 si Sala de Sedinte,
etaj 3, in urmatoarele etape:
selectia dosarelor de inscriere la
concurs in perioada 09.07.2018 –
11.07.2018; interviul se va sustine
in data de 18.07.2018, ora 10.00;
proba scrisa va avea loc in data de
19.07.2018, ora 10.00. Termenul
limita de depunere a dosarelor de
concurs este 6 iulie 2018, ora 15.30.
Relatii suplimentare se pot obtine
de la secretarul comisie de concurs,

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, cu sediul în
Iași, str. C. Negri nr.48 organizează
în perioada de 25.06.2018–
29.06.2018, concurs pentru
ocupare a următorului post
temporar vacant pe perioadă
determinată, astfel: -asistent registrator principal Gr.II -1 post
temporar vacant -perioadă determinată -Birou Înregistrare Sistematică. Studii de specialitate:
studii universitare de lungă durată,
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la telefon: 021.340.42.00 int. 123,
e-mail: certex@certex.ro sau www.
certex.ro.
l Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, cu sediul în localitatea
Bistrița, strada Gen.Gr.Bălan,
nr.19, judeţul Bistrița-Năsăud,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -educator muzeal, S
debutant -1 post; -muzeograf, S
debutant -1 post; -supraveghetor
muzeu -1 post; -referent de specialitate administrativ, S III -1 post;
-muncitor, M, G I -1 post, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
eliminatorie de limbă străină în
data de 02.07.2018, ora 10.00;
-Proba scrisă în data de 05.07.2018,
ora 10.00; -Proba interviu în data
de 11.07.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Educator muzeal, S
debutant: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile: relații internaționale și studii
europene, filologie, istorie; -cunoscător de limba engleză/franceză /
germană -nivel mediu; -vechime în
muncă -nu este necesar; -Muzeograf, S debutant: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul geografie-turism;
-cursuri sau specializări în tehnică
speologică, custode arii protejate;
-vechime în muncă -nu este
necesar; -Supraveghetor muzeu:
-studii medii sau generale; -să aibă
abilități de comunicare; -vechime
în muncă -nu este necesar; -Referent de specialitate administrativ, S
III: -studii superioare absolvite cu
diplomă de licență; -cursuri sau
specializări în domeniul științe
administrative, achiziții publice;
-vechime în muncă -minim 3 ani;
-Muncitor calificat, M, G I: -studii:
profesionale sau liceale absovite cu
diplomă; -vechime: 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, str.
Gen.Gr.Bălan, nr.19, Bistrița.
Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, persoană de contact: telefon:
0747.336.323.
l Primăria Comunei Homoroade
organizează concurs de recrutare
în data de 09.07.2018, ora 10.00,
proba scrisă, 11.07.2018, ora 10.00,
proba interviu, la sediul Primăriei
Comunei Homoroade, localitatea
Homorodu de Mijloc, nr.285, în
vederea ocupării pe perioadă nedeterminată: 1 post- funcţia publică
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de execuţie: consilier, clasa I, grad
profesional debutant, studii superioare, în cadrul Compartimentului
financiar-contabil şi achiziţii
publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească: -condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 (r2), privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției publice: 1)consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului
financiar-contabil și achiziții
publice: -condiţii specifice ocupării
funcţiei publice -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -vechime în
specialitatea studiilor: nu este
cazul. Locul depunerii dosarelor şi
locul organizării concursului este la
sediul Primăriei Comunei Homoroade, din localitatea Homorodu
de Mijloc, str.Principală, nr.285,
județul Satu Mare, telefon/fax:
0261.870.705, respectând datele
după cum urmează: -Depunerea
dosarelor candidaților: până la
data de 28.06.2018; -Proba scrisă în
data de 09.07.2018, ora 10.00;
-Interviul în data de 11.07.2018,
începând cu ora 10.00. Dosarul va
cuprinde documentele prevăzute
de art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, modificată şi
completată. Bibliografia pentru
concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei: www.
homoroade.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Homoroade,
judeţul Satu Mare, persoană de
contact: Ardelean I.Florica.
l Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești, cu sediul în localitatea
Târgu-Carbunești, str.Eroilor, nr.51,
judeţul Gorj, organizează, conform
HG nr.286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale, după
cum urmează: -asistent medical
generalist debutant: 2 posturi
vacante -unitatea de transfuzie
sanguină; -asistent medical generalist debutant: 1 post vacant -secţia
obstetrică-ginecologie; -asistent
medical generalist debutant: 2
posturi vacante -compartiment
primiri urgenţe; -asistent medical
generalist: 3 posturi vacante
-compartiment primiri urgenţe;
-infirmieră debutantă: 1 post
vacant -secţia pediatrie. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
pentru toate posturile în data de
02.07.2018, ora 9.00; -Interviul
pentru toate posturile în data de
05.07.2018, ora 9.00. Condiţii generale de participare: -Are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul
în România; -Cunoaşte limba
română scris şi vorbit; -Are vârsta
minimă reglementată de prevede-
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rile legale; -Are capacitate deplină
de exerciţiu; -Are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza fişei de aptitudine eliberată de
către medicul de medicina muncii;
-Îndeplineşte condiţiile de studii
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; -Nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs şi a
ocupării funcţiei contractuale sunt:
-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3
ani în specialitate sau diplomă de
licenţă în specialitate, pentru
posturile de asistent medical, iar
pentru posturile de asistent
medical generalist debutant la
unitatea de transfuzie sanguină să
aibă curs absolvit de transfuzie
sanguină. Pentru postul de infirmieră: diplomă de studii generale
sau medii şi curs de infirmieră
absolvit. Condiţii de vechime: -asistent medical generalist: minim 6
luni vechime şi/sau adeverinţă de
debutantă, iar pentru asistent
medical generalist debutant şi infirmieră debutantă: fără vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului
de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, din
str.Eroilor, nr.51, jud.Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului de
U r g e n ţ ă Tâ r g u - C ă r b u n e ş t i ,
persoană de contact: ref.Fetitoiu
Valentin, telefon: 0253.378.165,
fax: 0253.378.085, e-mail: sp_
carb@yahoo.com
l Spitalul de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea
Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, nr.51,
judeţul Gorj, organizează, conform
HG nr.286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale, după
cum urmează: -asistent medical
generalist debutant, 1 post
temporar vacant -secţia pediatrie.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 25.06.2018,
ora 9.00; -Interviul în data de
29.06.2018, ora 9.00. Condiţii generale de participare: a)Are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul
în România; b)Cunoaşte limba
română scris şi vorbit; c)Are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; d)Are capacitate deplină
de exerciţiu; e)Are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza fişei de aptitudine eliberată de
către medicul de muncii; f)Îndepli-

neşte condiţiile de studii potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g)Nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării
la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale sunt: -Diplomă de
absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în
specialitate sau diplomă de licenţă
în specialitate. Condiţii de
vechime: -Asistent medical generalist debutant- fără vechime. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului
de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, din
str.Eroilor, nr.51, jud.Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului de
U r g e n ţ ă Tâ r g u - C ă r b u n e ş t i ,
persoană de contact: ref.Fetitoiu
Valentin, telefon: 0253.378.165,
fax: 0253.378.085, e-mail: sp_
carb@yahoo.com.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt organizează, în
temeiul Hotărârii Guvernului nr.
286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare,
concurs în data de 2-5 iulie 2018,
pentru ocuparea unor posturi
vacante, repartizate pe perioadă
determinată, pentru implementarea Programului Național de
Cadastru și Carte Funciară, corespunzătoare funcţiilor contractuale
de execuţie din cadrul Serviciului
Cadastru -Biroul de Înregistrare
Sistematică, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni,
după cum urmează: -Asistent
registrator principal debutant- 1
post. Cerinţele postului: -studii de
specialitate: studii universitare cu
licenţă sau absolvite cu diplomă,
profilul științe juridice -specializarea drept. -Consilier cadastru,
gradul II- 1 post. Cerinţele
postului: -studii de specialitate:
studii universitare cu licenţă sau
absolvite cu diplomă -specializarea
cadastru, geodezie, topografie,
măsurători terestre şi cadastru;
-vechime în specialitate: minim 6
luni. Programul concursului:
-02.07.2018- proba scrisă;
-05.07.2018- interviul. Concursul se
va desfăşura la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Olt, Slatina, str.Arcului, nr.20, etaj

3, camerele 8, 10, ora 12.00- proba
scrisă și ora 10.00- interviul. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, respectiv până la
data de 22 iunie 2018, inclusiv, ora
16.00, la sediul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Olt.
l Primaria comunei I.L. Caragiale, organizeaza concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
durata nedeterminata a urmatorului post de natura contractuala,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.L.
Caragiale: -Instalator instalatii
tehnico -sanitare si de gaze -1 post.
Conditii de participare specifice:
-absolventi scoala generala/ scoala
profesionala/ liceu (cu diploma de
absolvire), disponibilitate de a
interveni la remedierea defectiunilor aparute inopinant in instalatii, calificare de instalator tehnico
-sanitar de apa, canal, si gaze, 2 ani
experinta in domeniu. Dosarele de
insriere se vor depune la sediul
institutiei in termen de 10 zile de la
publicare, respectiv 22 iunie 2018,
orele 15:30. Proba scrisa va avea
loc la sediul Primariei comunei
I.L.Caragiale in data de 02 iulie
2018, ora 10:00, iar interviul se va
sustine in termen de maximum 4
zile lucratoare de la data sustinerii
probei scrise. Conditiile de participare la concurs si bibliografia se
afiseaza la sediul Primariei
comunei I.L.Caragiale. Relatii
suplimentare se pot obtine la sediul
Primariei I.L.Caragiale si la nr. de
telefon: 0245660332.
l U.M.02122 Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea
unui post vacant de personal civil
contractual pe perioada nedeterminata, astfel: Administrator financiar tr.I din cadrul microstructurii
Financiar-Contabil -data limita de
depunere a dosarelor este
22.06.2018, ora 15.00; -proba scrisa
03.07.2018, ora 10.30; -proba de
interviu 09.07.2018, ora 10.30;
-studii necesare: sa fie absolvent/a a
unor studii medii, cu diploma de
bacalaureat si cel putin al /a unui
curs, ori program de perfectionare
si/sau specializare in contabilitate;
-vechime in munca in domeniul
postului -minim 9 ani si 6 luni.
Depunerea dosarelor si organizarea concursului se vor face la
sediul U.M.02122 Bucuresti, Str.
Institutul Medico-Militar, nr.3-5, S1
Bucuresti, unde vor fi afisate si
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon 021/3196006, int.184.
l Comuna Mogoş, judeţul Alba,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de consilier, I, debutant, în
cadrul Compartimentului Contabilitate din Aparatul de specialitate
al Primarului comunei Mogoş.
Condiţii: -candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea

nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2),
cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalent,
în domeniul ştiinţelor economice.
Lucrarea scrisă va avea loc în data
de 9 iulie 2018, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Mogoş. Proba
interviu va avea loc în data de 11
iulie 2018, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Mogoş.
Dosarul pentru înscriere la concurs
se depune în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Mogoş, nr.3A, judeţul
Alba, primariamogos@yahoo.com.
Relaţii suplimentare cu privire la
bibliografie şi conţinutul dosarului
pentru concurs se obţin la telefon:
0769.094.915, Sularea Maria-Eugenia, secretar comisie concurs.
Bibliografia, atribuţiile prevăzute
în fişa postului, precum şi alte date
necesare desfăşurării concursului
se afişează la sediul Primăriei
Comunei Mogoş, judeţul Alba, şi
pe pagina de internet: www.comunamogos.ro.
l Ministerul Culturii și Identității
Naționale (MCIN)- Unitatea de
Management a Proiectului (UMP)
organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale
vacante, cf HG 286/2011, astfel:
Posturi: Consilier afaceri europene
(CAE) specialist execuție lucrări și
CAE expert tehnic Vechime/ Specialitate necesară: Studii superioare
de lungă durată/ studii în regim
Bologna 1 și 2.Studii acceptate:
construcții, arhitectură și urbanism. Minim 3 ani experiență în
proiecte cu finanțare externă.
Minim 5 ani experiență în domeniul construcțiilor (experiența în
monumente istorice-avantaj).
Locul/ Data concursului- proba
scrisă: Sediul MCIN-UMP, Bd.
Unirii nr.22, sector 3, București,
(Sala/ ora vor fi comunicate odată
cu rezultatele de la selecția dosarelor) Data: 02.07.2018, Interviu:
05.07.2018 Locul/ Data până la
care se pot depune dosarele: Sediul
MCIN-UMP, Bd.Unirii nr.22,
București, sala 503 Data:
22.06.2018, ora:14:30. Contact:
Claudia Ciobanu 021.222.84.79.
l Spitalul Militar de Urgenta „Dr.
Ion Jianu” Pitesti organizeaza
concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de personal
civil contractual: 1 post de brancardier (studii generale) in sectia
chirurgie generala si 1 post de
brancardier (studii generale) in
compartimentul primire urgenta.
Concursul se va desfasura in perioada 02.07.-06.07.2018 incepand
cu ora 12.00, la sediul S.M.U.”Dr.
Ion Jianu” Pitesti, dupa cum
urmeaza: proba scrisa in
02.07.2018 ora 12.00 si proba de
interviu in data de 06.07.2018 ora
12.00. Perioada de depunere a
dosarelor de inscriere la concursuri
este 11.06.2018-22.06.2018. Data
limita de depunere a dosarelor de
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inscriere la concurs este: 22.06.2018
ora 15.00. Relatii suplimentare pe
site-ul www.smupitesti.ro si la
Biroul resurse umane din
S.M.U.”Dr.Ion Jianu” Pitesti cu
sediul in mun. Pitesti, str.Negru
Vo d a n r. 4 7 , j u d . A r g e s ,
tel.0248/218.090, 0248/218.172,
int.224 sau 266.
l Spitalul Militar de Urgenta „Dr.
Ion Jianu” Pitesti organizeaza
concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de personal
civil contractual:1 post de infirmiera debutant (studii generale/
medii) in compartimentul ortopedie si traumatologie din sectia
chirurgie generala, 2 posturi de
infirmiera debutant (studii generale
/medii) in compartimentul primire
urgenta si 1 post de infirmiera
debutant (studii generale/medii) in
compartimentul neurologie din
sectia medicina interna. Concursul
se va desfasura in perioada 02.07.06.07.2018 incepand cu ora 10.00,
la sediul S.M.U.”Dr.Ion Jianu”
Pitesti, dupa cum urmeaza: proba
scrisa in 02.07.2018 ora 10.00 si
proba de interviu in data de
06.07.2018 ora 10.00. Perioada de
depunere a dosarelor de inscriere la
concursuri este 11.06.201822.06.2018. Data limita de depunere a dosarelor de inscriere la
concurs este: 22.06.2018 ora 15.00.
Relatii suplimentare pe site-ul
www.smupitesti.ro si la Biroul
resurse umane din S.M.U.”Dr.Ion
Jianu” Pitesti cu sediul in mun.
Pitesti, str.Negru Voda nr.47, jud.
Arges, tel.0248/218.090,
0248/218.172, int.224 sau 266.
l Direcţia Regională De Statistică
a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea
următoarei funcţii publice de
execuţie vacante: -1 post Inspector
grad profesional Superior la
Compartimentul INSPIRE;
Condiţii de participare: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
în domeniul matematică sau agronomie, -vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 9 ani. Desfăşurarea concursului va avea loc la
sediul Direcţiei Regionale de
Statistică a Municipiului Bucureşti,
în data de 16.07.2018 ora 10,00
proba scrisă. Dosarele de înscriere
se vor depune în termen de 20 zile
de la data publicării în Monitorul
Oficial, la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului
Bucureşti. Dosarul de înscriere la
examen trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevazute
în H.G. Nr.611/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul D.R.S.M.B. www.bucuresti.
insse.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Direcţiei Regionale
de Statistică a Municipiului Bucureşti şi la numărul de telefon
0213.13.20.81.
l Primăria comunei Domnești

-județ Ilfov organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor
publice de execuţie vacante de: -1
post Inspector clasa I, grad profesional Asistent -Compartimentul
Registratură Relații cu Publicul; -1
post Inspector clasa I, grad profesional Asistent -Compartiment
Drumuri, Utilități Publice și
Mediu; -1 post Inspector, clasa I,
Grad Profesional Asistent
-Compartimenul Asistență.
Concursul va avea loc pe data de
09.07.2018, ora 11.00 la sediul
Primăriei comunei Domnești din
Șos. Alexandru Ioan Cuza, Nr.
25-27, Comuna Domnești, Jud.
Ilfov -proba scrisă, iar interviul va
avea loc în maxim 5 zile lucrătoare
de la afişarea rezultatelor la proba
scrisă. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999,
Statutul Funcţionarilor Publici r2
cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă: Condiţii
specifice pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante de:
Inspector, grad profesional Asistent
-Compartiment Registratură
Relații cu Publicul: -Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
-Vechimea în specialitatea studiilor,
potrivit art. 57 din Legea nr.
188/1999 (r 2) alin. (5) lit. a) -1 an
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice.
Inspector, grad profesional Asistent
-Compartiment Drumuri, Utilități
Publice și Mediu: -Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
-Vechimea în specialitatea studiilor,
potrivit art. 57 din Legea nr.
188/1999 (r 2) alin. (5) lit. a) -1 an
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice.
Inspector, grad profesional Asistent
-Compartiment Asistență Socială:
-Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din
Legea nr. 188/1999 (r 2) alin. (5)
lit. a) -1 an în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice. Dosarele de înscriere se
depun în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a,
respectiv de la data de 28.06.2018
până la data de 04.07.2018, iar
documentele de participare sunt
cele prevăzute de art. 49 alin. (1)
din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008. Persoana de contact este
doamna Beraru Cristina -Referent
Asistent Primăria Domnești,
telefon 021.351.52.56.
l Anunţ privind organizarea
concursurilor/examenelor de încadrare posturilor de personal civil
contractual, vacante, cu atribuţii de
conducere şi execuţie, Unitatea de
Prestari Servicii şi Alimentatie a

M.Ap.N, cu sediul în Bucureşti, str.
C-tin Mille, Nr. 1-3, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de personal civil
contractual, cu atribuţii de conducere şi execuţie, conform aprobarea
Memorandumului Guvernului nr.
C(S) 105 din 12.01.2018, (aprobarea încadrarii, prin concurs sau
examen a unor posturi vacante sau
temporar vacante din structurile
M.Ap.N, potrivit prevederilor
art.14 alin (3) din Ordonanţa
Guvernului nr.90/2017 privind
unele măsuri bugetare, modificarea
şi completarea unor acte normative
şi prorograrea unor termene): -1
(unu) post casier -Casierie; -1 (unu)
post muncitor calificat (electrician)- Compartimentul de deservire şi pază; -2 (două) posturi de
muncitor calificat I (bucătar) –
Restaurant; -1 (unu) post muncitor
calificat I (ospatar) –Restaurant; -2
(doua) posturi muncitor necalificat
I –Restaurant. I. Documentele
obligatorii pentru constituirea
dosarului de concurs sunt următoarele: -cerere de înscriere la
concurs adresată directorului
UPSA –a M.Ap.N; -copia actului
de identitate sau de pe orice alt
document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; -copia
diplomei de studii care să ateste
nivelul studiilor absolvite; -copii ale
altor acte de studii care să ateste
efectuarea unor perfecţionări/
specializări în domeniul de activitate al postului şi copiile documentelor, prin care să se ateste
îndeplinirea condiţiilor specifice
posturilor; -cazierul judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere
din care să rezulte faptul că
persoana care doreşte să candideze
nu are antecedente penale care să o
facă incompatibilă cu postul
pentru care candidează, valabilă
până la obţinerea certificatului în
cauză, care se prezintă cel mai
târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului; -adeverinţă medicală care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate; -curriculum vitae -model
european. II. Dosarele de concurs
se depun la sediul Unităţii de
Prestări Servicii şi Alimentaţie a
M.Ap.N. Bucureşti, str. C-tin Mille,
Nr.1-3, persoane de contact, p.c.c.
Popescu Maria telefon:
021.3.12.94.33. Bibliografia de
concurs se pune la dispoziţie, la
acelaşi birou. III. Condiţiile Generale şi Specifice Prevăzute în Fişa
Postului: Condiţiile necesare
ocupării unui post de personal civil
contractual vacant, sunt: •deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi a
domiciliului în România; •cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
•împlinirea vârstei minimă reglementată de prevederile legale;
•deţinerea capacităţii depline de
exerciţiu; •deţinerea unei stări de
sănătate corespunzătoare postului,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate;
•îndeplinirea condiţiilor de studii
şi, după caz, de vechime în muncă
sau alte condiţii specifice potrivit
postului scos la concurs; •persoana
care doreşte să candideze trebuie să
nu fi fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice
necesare în vederea participarii la
concurs şi a ocuparii funcţiei
contractuale sunt: -casier -locul de
munca la sediul UPSA a M.Ap.N,
compartimentul financiar-contabil,
studii economice medii cu bacalaureat, curs specializare în domeniu
contabilitate, condiţii de vechime în
specialitate 1 an. -muncitor calificat I (electrian), locul de munca la
sediul UPSA a M.Ap.N, compartimentul de deservire şi pază, absolvent al unei şcoli profesionale,
liceale sau al unui curs cu diplomă
de calificare electrician, vechime în
specialitate minim 6,6 ani.
-muncitor calificat I (bucătar)- 2
(doua) posturi (locul de munca în
Bucureşti, UPSA a M.Ap.N -resturant, certificat/ diplomă de studii în
meserie/ specialitate- 6,6 ani),
-muncitor calificat I (ospătar) -1
(unu) post (locul de muncă în
Bucureşti,
UPSA
a
M.Ap.N-resturant, certificat/
diplomă de studii în meserie/ specialitate- 6,6 ani), -muncitor necalificat -2 (două) posturi (locul de
muncă în Bucuresti, UPSA a
M.Ap.N-resturant, nivel minin al
studiilor -şcoala generală, vechime
în munca 6,6 ani); IV. Tipul
Probelor de concurs, locul, data şi
ora desfăşurării acestora: -probă
scrisă (pentru toate posturile scoase
la concurs): sediul Unităţii de
Prestări Servicii şi Alimentaţie -a
M.Ap.N, Str. C-tin Mille nr. 1-3,
Bucuresti, 02.07.2018, între orele
11.00 şi 14.00. -proba practică
(doar pentru posturile de muncitor
calificat I- bucatar si muncitor calificat I-ospătar) la sediul UPSA a
M.Ap.N, la data de 06.07.2018,
între orele 11.00 şi 14,00; -Interviu
(pentru toate posturi scoase la
concurs): sediul Unitatea de
Prestări Servicii şi Alimentaţie -a
M.Ap.N, Str. C-tin Mille nr.1-3,
Bucureşti, 09.07.2018, între orele
11,00 şi 16.00. Calendarul de
Desfăşurare a Concursului: -Data
-limită până la care se pot depune
dosarele de concurs (pentru toate
posturile scoase la concurs) este:
22.06.2018 ora 14.00. -Probele de
concurs/ examen se desfăşoară,
astfel: -Selecţia dosarelor de
concurs (pentru toate posturile
scoase la concurs): intervalul de
vineri 22.06.2017 ora 1 4.00 până
marţi 26.06.2018 ora 12. -Proba
scrisă (pentru toate posturile scoase
la concurs): în data de luni
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02.07.2017 orele 11.00-14.00;
-Proba practică (doar pentru posturile de mucitor calificat I -bucătar
şi muncitor calificat I -ospatar): în
data de 06.07.2018 orele 8,00-11,00;
-Interviul (pentru toate posturile
scoase la concurs): în data de
09.07.2018 ora 11.00-16.00; -Rezultatele obţinute la probele de
concurs se afişează după susţinerea
fiecărei probe de concurs, astfel:
-Selecţia dosarelor de concurs: în
data de 27.06.2018 ora 14.00;
-Proba scrisă: în data de 03.07.2018
ora 14.00; -Proba practică: în data
de 06.07.2018 ora 11; -Interviul: în
data de 09.07.2018 ora 16.00.-Eventualele contestaţii se pot depune în
termen de cel mult o zi lucrătoare
de la data afişării rezultatelor obţinute la probele de concurs, sub
sancţiunea decăderii din acest
drept, astfel: -Pentru rezultatele la
selecţia dosarelor de concurs: până
joi 28.06.2018 ora 14.00. •Proba
scrisă: pănâ miercuri 04.07.2018
ora 14.00; •Proba practica: pănâ
vineri 06.07.2018 ora 12; •Interviul:
până miercuri 11.07.2018 ora
14.00; •Rezultatele contestaţiilor se
afişează imediat după soluţionarea
contestaţiilor, astfel: •Selecţia dosarelor de concurs: în data de
29.07.2018 ora 14.00; •Proba scrisă:
în data de 05.07.2018 ora 14.00;
•Proba practică: în data de
06.07.2017, ora 14,00; •Interviul: în
data de 12.07.2018 ora 14.00.
•Rezultatele finale ale concursurilor/ examenelor se afişează în
data 13.07.2018 ora 16.00.•Rezultatele finale ale concursurilor/
examenelor nu pot fi contestate.
•Prezentarea la post va avea loc în
termen de 15 zile calendaristice de
la data afişării rezultatelor,
respectiv până la data de
01.08.2017. 1.Pentru angajare, în
conformitate cu prevederile art. 27
din Legea nr. 53/2003 „Codul
muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
candidatul declarat admis la
concurs are obligaţia să completeze
dosarul profesional, până la data
de 31.07.2018, cu fişa de aptitudine
privind concluzia examenului
medical la angajare, emisă de
medicul specialist de medicina
muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007
privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor, cu modificările şi
completările ulterioare, care să
ateste faptul că este apt pentru a
presta munca specifică postului.
Nerespectarea acestei clauze atrage
nulitatea contractului individual de
muncă. În acest sens, candidaţii
vor lua la cunoştinţă pe bază de
semnătură despre aspectul mai sus
menţionat.
l Institutul National de Cercetare
-Dezvoltare pentru Optoelectronica
INOE 2000 cu sediul în Str.
Atomiştilor, Nr. 409, Oraş Măgurele, Jud. Ilfov scoate la concurs
următoarele posturi: -2 posturi
Asistent cercetare ştiinţifică cu
contract individual de munca pe
durată determinată constituită din
durata derulării proiectelor şi încă
24 luni dupa încheierea acestora,
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cu normă întreagă cu următoarele
cerinţe -Absolvent studii superioare (chimie aplicata/stiinta materialelor şi a nanomaterialelor/
fizică tehnologică, -Componenţa
nivel: doctorat cu specializare
sinteză şi caracterizarea materialelor anorganice şi organice,
-Cunostinţe de operare PC
(Windows, Word, Excel, Power
Point), -Cunostinţe de limbă
engleză nivel mediu/ avansat,
-Abilităţi de comunicare şi lucru în
echipă. Sursa de finantare: Proiecte
complexe: 1) “Noi direcţii de
dezvoltare tehnologică şi de utilizare a materialelor nanocompozite
avansate”, NR. 47PCCDI/2018
(AdvanceNano), termen de finalizare 12.10.2020. 2) Materiale
carbonice nanostructurate pentru
aplicaţii industriale avansate, NR.
42PCCDI/2018, termen de finalizare 31.12.2020. Locul desfăşurării
concursului: la sediul INOE 2000
din str. Atomiştilor, Nr. 409, Oraşul
Măgurele, Jud. Ilfov. Înscrierea la
concurs se face în termen de 30 zile
de la data publicării anunţului în
ziar. Dosarul de concurs se depune
la Secretariatul INOE 2000 din str.
Atomiştilor, nr. 409, Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. Relaţii la telefon:
021/ 457.45.22.

CITAȚII
l Se citează paratul Acolăcioaie
Ştefan-Florin la Judecătoria
Moineşti, dosar 892/260/2018,
termen 20.09.2018, obiect divorţ,
reclamanta Acolăcioaie Cătălina.
l Subsemnatul Lefter Dan
Constantin chem în judecată pe
pârâta Lefter Aurora Gina la Judec ă t o r i a B r a ş o v, d o s a r n r.
5960/197/2018, sala J1, ora 9, în
data de 27.09.2018, având ca obiect
divorţ.
l Subsemnaţii Bercheşan Grigore,
Bercheşan Voichiţa ş.a. chem în
judecată pe pîrîţii Racz Ioan şi
Racz Cornelia în dosarul civil nr.
26622/211/2017 aflat pe rolul Judecătoria Cluj- Napoca pentru data
de 25.06.2018, ora 08.30, camera
168, având ca obiect rezoluţiune
contract.
l Ostin Monica, cu ultimul domiciliu cunoscut în Australia, este
citată la Curtea de Apel București,
Secția a III-a, pentru data de
25.09.2018, ora 09.00, completul
nr. 12 Revizuire-Apel, camera
E-107 Ilie Stoenescu, în calitate de
intimată-pârâtă în dosarul nr.
5705/2/2017, în proces cu revizuienții-reclamanți Abaco Nicholas și
Abaco Adina, având ca obiect
pretenţii împotriva Deciziei nr.
441A /01.10.2015 pronunţată de
Curtea de Apel București în dosar
30315/3/2013 conform art. 509
pct.6 C.P.C
l Se citeaza Tehnobert Industry
SRL in calitate de parat, cu ultimul
sediu social cunoscut in
Vadeni,Sos.Pietroiu 187,judetul
Braila care se va prezenta la sediul
Judecatoriei Braila in data de
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21.06.2018, SALA 4, Complet
camera de consiliu-4 civil, ora 9:00
pentru judecarea cererii de valoare
redusa formulata de creditor
Industrialchim SRL, care face
obiectul
dosarului
Nr.1101/196/2018.

DIVERSE
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta prin
prezenta, numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar a debit o a r e i P e r f o r m e r Tr a d e
Engineering CO SRL cu sediul in
Bucureşti Sectorul 5, Strada Mihail
Sebastian, Nr. 203, corp B, CUI
332476, J40/13125/1991, cu indeplinirea atributiilor prevazute de
legea 85/2014, conform incheierii
de sedinta din data de 04.06.2018
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII- a Civila in dosar
nr. 9159/3/2016, prin care s-a dipus
înlocuirea lichidatorului judiciar
Stefy IPURL cu lichidatorul judiciar SP Evrika Insolvency IPURL.
l Andrei Ioan IPURL notifica
deschiderea procedurii generale de
insolventa fata de debitoarea
Amatti Industri SRL cu sediul în
Plopeni, Str. Democratiei, nr. 5, bl.
B5, parter, ap. 2, Judetul Prahova,
dosar nr. 2488/105/2018, Tribunalul
Prahova. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor 20.07.2018; termen tabel
preliminar: 08.08.2018; termen
tabel definitiv: 31.08.2018; data
sedintei adunarii creditorilor
13.08.2018, ora si locul urmand a fi
stabilite de administratorul judiciar provizoriu, care va convoca
toti creditorii debitoarei.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale de
i n s o l v e n t a i n d o s a r u l n r.
2558/105/2018, Tribunal Prahova,
conform Incheierii de sedinta din
data de 04.06.2018 privind pe SC
VOLUM FASHION SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță 20.07.2018, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor
10.08.2018, întocmirea tabelului
definitiv 05.09.2018, prima
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 14.08.2018 orele 12:00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Anunţ public privind dezbaterea
publică (titularul proiectului), SC
Prio Extractie SRL cu sediul În
mun. București, str. Barbu Văcărescu, nr.201, Biroul nr.3, et. 13,
sector 2, anunţă publicul interesat
asupra depunerii raportului
privind impactul asupra mediului,
pentru proiectul ”punere în funcțiune instalații de ardere”, propus
a fi amplasat În str. Lisabona, nr.5,
oraș Lehliu-Gară, jud. Călărași.
Tipul deciziei posibile luate de
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Călăraşi poate fi emiterea sau
respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Călărași, mun. Călărași,
str. Chiciu nr.2, jud. Călărași, în
zilele de luni-joi, între orele 08.0016.00 si vineri intre orele 08.0013.00. Documentul menţionat este
disponibil şi la următoarea adresă
de internet. www.apmcl.anpm.ro.
Dezbaterea publică a Raportului
privind impactul asupra mediului
va avea loc la sediul Primăriei
Lehliu-Gara, în data de
29.06.2018, începând cu orele
11.00. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii/
opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Călărași, str. Chiciu, nr.2, jud.
Călărași, până la data de
29.06.2018 (data dezbaterii
publice).
l Admite cererea de chemare în
judecată formulată de reclamantul
Albișteanu Costel, CNP
1660414221137, cu domiciliul în
Iași, bld. Nicolae Iorga nr.22,
Cămin 1, et.4, ap.417, județ Iași în
contradictoriu cu pârâta Albișteanu Luminița, CNP
2790511225634, cu domiciliul în
Iași, bld. Nicolae Iorga nr.22,
Cămin 1, et.4, ap.417, citată și la
Hotel Conest, județ Iași, str.
Mașinii nr. 4. Declară desfăcută
căsătoria părților încheiată la data
de 14.10.2000 și înregistrată sub
nr.9 în registrul de stare civilă al
Primăriei comunei Țuțora, din
culpa exclusivă a pârâtei. Dispune
ca pârâta să revină la numele avut
anterior căsătoriei, acela de Băisan.
Dispune ca autoritatea părintească
asupra minorilor Albișteanu
Mihai,născut la data de 27.09.2002,
Albișteanu Elena,născut la data de
22.05.2004 și Albișteanu Grigore,
născut la data de 29.01.2001, să fie

exercitată în mod exclusiv, de către
tată și stabilește locuința minorilor
la tată. Obligă pârâta să achite
pensie de întreținere lunară în
favoarea minorilor Albișteanu
Mihai,născut la data de 27.09.2002,
Albișteanu Elena,născut la data de
22.05.2004 și Albișteanu Grigore,
născut la data de 29.01.2001, în
cota procentuală de ½ (câte 1/6
pentru fiecare minor) raportat la
veniturile lunare nete ale pârâtei
dar nu mai puțin de ½ (câte 1/6
pentru fiecare minor) raportat la
cuantumul net al salariului de bază
minim brut pe țară garantat în
plată începând cu data introducerii
cererii, respectiv, 30.06.2016 și
până la majoratul fiecărui minor.
Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1404 lei cu titlude
cheltuieli de judecată, din care
suma de 100 lei reprezentând taxa
judiciară de timbru, 44 lei alte cheltuieli, 260 lei onorariu curator și
1000 lei taxă judiciară de timbru.
Cu drept de apel în 30 de la comunicare, cererea umrând a se depune
la Judecătoria Iași. Pronunțată în
ședință publică, azi 29.11.2017.
l Titularul proiectului SC Dexter
Home Design SRL anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Ilfov pentru proiectul:
„Construcţie hale de depozitare şi
birouri P şi P+1, cabină poartă,
împrejmuire şi utilităţi”, propus a
fi amplasat pe strada Industriilor,
nr.42-46, nr.cad.51103, Tarla 31,
Parcela 112/77-79, Oraş Măgurele,
jud.Ilfov. Nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi
evaluării adecvate. I.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov, din Bucureşti, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în
zilele de luni până joi, între orele
9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.
apm-ilfov.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ, până
la data de 13 iunie 2018.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Primăria Videle, cu

sediul în orașul Videle, str. Republicii, nr. 2, județul Teleorman,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 56, începând
cu data de 08.06.2018, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Videle, conform art. 14 alin. (1)
și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l Domnul Pavel Mihai, Administratorul Unic al Societății Romelectro Investment Development
SRL, cu sediul social în București,
Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei,
nr.1-3, Etaj 3, Camera 313, înregistrată la Registrul Comerțului cu
numărul J40/13882/2012, având
Cod Unic de Înregistrare 30946001
(denumită în continuare “Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților la
sediul Societății pentru data de
19.06.2018, ora 11.30, prima
convocare și la data de 20.06.2018,
la ora 11.30, a doua convocare,
pentru discutarea și aprobarea
următoarelor puncte care alcătuiesc ordinea de zi: 1.Aprobarea
modificării structurii capitalului
social datorită decesului asociatului Buzuloiu Aristide
(„Defunctul”), prin transmiterea
părților sociale deținute de către
aceasta în Societate, respectiv 3
părți sociale, având o valoare
nominală de 10Lei fiecare și o
valoare nominală totală de 30Lei,
reprezentând 0.1748% din capitalul social al Societății și o cotă de
9,92% din 5 părți sociale deținute
în coproprietate de Defunct
împreună cu asociații Gafita
Viorel, Georgescu Octavian Dan,
Burla Viorel, Vasile Dana-Cristina,
Vasile Emil, Comanici Florin Aurelian, Dima Dan-Ion-Șerban, Farca
Radu, Lupse Ionel, Maruseac
Mircea, Nitulescu Maria Rodica,
Baroean Elena și Radulescu
Virgiliu (denumiți în continuare
„Ceilalți asociați”) către moștenitoarea lui de drept, în baza Certificatului de Moștenitor numărul 35
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din data de 30.05.2018, dat în
dosarul succesoral numărul
32/2018, supliment la Certificatul
de moștenitor nr. 28/15.05.2018 dat
în dosarul nr.32/2018, și la certificatul de moștenitor legal suplimentar nr. 31/21.05.2018, emise de
Notarul Public Lidia Georgescu,
astfel: a.Șchiopu Carmen-Liliana,
cetățean român, născută la data de
03.02.1954, în București, Sectorul 1,
domiciliată în București, Sectorul 1,
Str. Heliului, nr.8, identificată prin
CI seria RT numărul 860905, emisă
de SPCEP Sector 1, la data de
01.02.2013, având CNP
2540203400045, în calitate de
moștenitor legal căreia îi revine
întreaga masă succesorală, urmând
a deține un număr de 3 părți
sociale, cu o valoare nominală de
10Lei fiecare și o valoare nominală
totală de 30Lei, reprezentând
0,1748% din capitalul social și un
procent de 9,92% din cele 5 părți
sociale deținute anterior de Defunct
împreună cu Ceilalți asociați. 2.
Actualizarea Actului constitutiv al
Societății în baza modificărilor
prevăzute la punctul 1 de mai sus și
împuternicirea domnului Mihai
Pavel de a semna în numele tuturor
asociaților Actul Constitutiv actualizat. Sunt convocați să participe la
Adunarea Generală Extraordinară
toți asociații Societății înregistrați
în Registrul Asociaților la data de
15.06.2018 (“Data de referință”).
Asociații pot participa la adunare
personal sau prin reprezentanți,
persoane împuternicite în acest sens
printr-o procură specială, conform
prevederilor Actului constitutiv și a
dispozițiilor legale. Procura specială
se depune la sediul Societății
conform prevederilor legale, cel mai
târziu până la data ținerii ședinței
Adunării Generale.
l Societatea AMATTIS SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în mun.Galați, str.
Narciselor, nr. 47, cam. 1, Judeţul
Galați, înmatriculată la Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Galați sub nr. J17/902/2005 şi cod
unic de înregistrare 17532193
(denumită în continuare „Societatea”), prin administrator unic,
conform Legii nr.31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Actului Constitutiv al
Societăţii, convoacă Adunarea

Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 09.07.2018, ora
10.00, în str.George Coșbuc, nr.2,
clădirea Ada Business Center, et.2,
cam 211, jud.Galați. În situaţia
neîndeplinirii condiţiilor legale
pentru ţinerea AGOA la data
primei convocări, se convoacă o
nouă AGOA pentru data de
10.07.2018, ora 10.00, având aceeaşi
ordine de zi. Au dreptul să participe
și să voteze în cadrul adunării generale toți acţionarii înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
22.06.2018, considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.
(2) din Legea nr.31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea
Adunărilor. Ordine de zi Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor:
a)Descărcarea de gestiunea a administratorului unic privind activitatea anului 2018, până la data
prezentei; b)Alegerea prin vot secret
a administratorului unic, ca urmare
a demisiei depusă de actualul administrator Procopenco Ala, din
această funcție. c)Stabilirea indemnizației noului administrator
precum și durata mandatului acestuia. d)Împuternicirea, cu posibilitate de substituire a noului
administrator să redacteze şi să
semneze hotărârea AGOA adoptată
şi orice alte documente în legătură
cu acestea şi să efectueze orice
formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Procurile de reprezentare vor fi depuse în original
pana la data de 06.07.2018, ora
15.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare.
Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal al
sedintei adunării. Accesul acționarilor este permis prin simpla proba
a identității acestora, făcută cu
actul de identitate sau prin intermediul reprezentatului desemnat cu
procura depusă la Societate în
condițiile de mai sus. Acționarii pot
transmite la sediul ales în Galați,
str.George Coșbuc, nr.2, clădirea
Ada Business Center, et.2, cam.211,
jud.Galați în scris propuneri pentru
postul de administrator astfel încât

să fie administrate ca primite la
până la data de 22.06.2018, ora
15.00. Propunerile vor fi însoțite de
Curriculum Vitae al candidatului
propus și copie a cărții/buletinului
de identitate a acestuia. Unul sau
mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social, au dreptul: de a
introduce noi puncte pe ordinea de
zi în termen de maximum 15 zile de
la publicarea convocatorului
AGOA în Monitorul Oficial Partea
a-IV-a, cu condiţia ca fiecare punct
să fie însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală, de
a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Drepturile acţionarilor susmenţionate pot fi exercitate numai în scris
prin servicii de curierat, la sediul
ales în Galați, str.George Coșbuc,
nr.2, clădirea Ada Business Center,
et.2, cam.211, jud.Galați sau la
adresa de email: office.secretariat.
sa@gmail.com, în cel mult 15 zile de
la publicarea prezentului convocator. Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin
corespondență, formularul de vot
completat și semnat corespunzător
va fi transmis în plic închis la sediul
ales în Galați, str.George Coșbuc,
nr.2, clădirea Ada Business Center,
et.2, cam.211, jud.Galați până cel
mai târziu în data de 06.07.2018,
ora 15.00. Informaţiile referitoare
la problemele incluse pe ordinea de
zi, formularele de procură specială,
formularul de vot prin corespondență, buletinele de vot (inclusiv
pentru votul secret), proiectul de
hotărâre, precum și materialele ce
se vor dezbate în AGOA și, se pot
obţine de la sediul ales din Galați,
str. George Coșbuc, nr.2, clădirea
Ada Business Center, et.2, cam.211,
jud.Galați, sau pot fi solicitate prin
e-mail la adresa: office.secretariat.
sa@gmail.com, începând cu data de
27.06.2018.
l Societatea FIMANSAT SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galați, str.
Constructorilor, Tiglina 2, bl.C9,
parter, Judeţul Galați, înmatricu-

lată la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Galați sub nr.
J17/1817/2005 şi cod unic de înregistrare 17980707 (denumită în
continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de
09.07.2018, ora 11.00, în str. George
Coșbuc, nr.2, clădirea Ada Business
Center, et.2, cam.211, jud. Galați.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGOA la data
primei convocări, se convoacă o
nouă AGOA pentru data de
10.07.2018, ora 11.00, având aceeaşi
ordine de zi. Au dreptul să participe
și să voteze în cadrul adunării generale toți acţionarii înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
22.06.2018, considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.
(2) din Legea nr.31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea
Adunărilor. Ordine de zi Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor:
a)Descărcarea de gestiunea a administratorului unic privind activitatea anului 2018, până la data
prezentei; b)Alegerea prin vot secret
a administratorului unic, ca urmare
a demisiei depusă de actualul administrator Procopenco Ala, din
această funcție. c)Stabilirea indemnizației noului administrator
precum și durata mandatului acestuia. d) Împuternicirea, cu posibilitate de substituire a noului
administrator să redacteze şi să
semneze hotărârea AGOA adoptată
şi orice alte documente în legătură
cu acestea şi să efectueze orice
formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Procurile de reprezentare vor fi depuse în original
până la data de 06.07.2018, ora
15.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare.
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Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal al
ședinței adunării. Accesul acționarilor este permis prin simpla proba
a identității acestora, făcută cu
actul de identitate sau prin intermediul reprezentatului desemnat cu
procura depusă la Societate în
condițiile de mai sus. Acționarii pot
transmite la sediul ales în Galați,
str.George Coșbuc, nr. 2, clădirea
Ada Business Center, et.2, cam.211,
jud.Galați în scris propuneri pentru
postul de administrator astfel încât
să fie administrate ca primite la
până la data de 22.06.2018, ora
15.00. Propunerile vor fi însoțite de
Curriculum Vitae al candidatului
propus și copie a cărții/buletinului
de identitate a acestuia. Unul sau
mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social, au dreptul: de a
introduce noi puncte pe ordinea de
zi în termen de maximum 15 zile de
la publicarea convocatorului
AGOA în Monitorul Oficial Partea
a-IV-a, cu condiţia ca fiecare punct
să fie însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală, de
a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Drepturile acţionarilor susmenţionate pot fi exercitate numai în scris
prin servicii de curierat, la sediul
ales în Galați, str.George Coșbuc,
nr.2, clădirea Ada Business Center,
et.2, cam.211, jud.Galați sau la
adresa de email: office.secretariat.
sa@gmail.com, în cel mult 15 zile de
la publicarea prezentului convocator. Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin
corespondență, formularul de vot
completat și semnat corespunzător
va fi transmis în plic închis la sediul
ales în Galați, str. George Coșbuc,
nr. 2, clădirea Ada Business Center,
et.2, cam 211, jud. Galați până cel
mai târziu în data de 06.07.2018,
ora 15.00. Informaţiile referitoare
la problemele incluse pe ordinea de
zi, formularele de procură specială,
formularul de vot prin corespondență, buletinele de vot (inclusiv
pentru votul secret), proiectul de
hotărâre, precum și materialele ce
se vor dezbate în AGOA și, se pot
obţine de la sediul ales din Galați,
str.George Coșbuc, nr.2, clădirea
Ada Business Center, et.2, cam.211,
jud.Galați, sau pot fi solicitate prin
e-mail la adresa: office.secretariat.
sa@gmail.com, începând cu data de
27.06.2018.
l Societatea MATTERA COM SA,
societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galați, str.
Strungarilor, nr.4A, Judeţul Galați,
înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați
sub nr.J17/784/2005 şi cod unic de
înregistrare 17456657 (denumită în
continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
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Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de
09.07.2018, ora 12.00, în str.George
Coșbuc, nr.2, clădirea Ada Business
Center, et.2, cam.211, jud.Galați.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGOA la
data primei convocări, se convoacă
o nouă AGOA pentru data de
10.07.2018, ora 12.00, având
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să
participe și să voteze în cadrul
adunării generale toți acţionarii
înregistrati în evidenţele Societăţiiîn registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 22.06.2018, considerată, în
conformitate cu prevederile art.123
alin.(2) din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drept Dată de Referinţă
pentru ţinerea Adunărilor. Ordine
de zi Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor: a)Descărcarea de
gestiunea a administratorului unic
privind activitatea anului 2018,
până la data prezentei; b)Alegerea
prin vot secret a administratorului
unic, ca urmare a demisiei depusă
de actualul administrator Procopenco Ala, din această funcție. c)
Stabilirea indemnizației noului
administrator precum și durata
mandatului acestuia. d)Împuternicirea, cu posibilitate de substituire
a noului administrator să redacteze
şi să semneze hotărârea AGOA
adoptată şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Procurile de reprezentare vor fi depuse în original
până la data de 06.07.2018, ora
15.00, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în
adunare. Procurile vor fi reţinute
de Societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal al
ședinței adunării. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă
a identității acestora, făcută cu
actul de identitate sau prin intermediul reprezentatului desemnat
cu procură depusă la Societate în
condițiile de mai sus. Acționarii pot
transmite la sediul ales în Galați,
str.George Coșbuc, nr.2, clădirea
Ada Business Center, et.2, cam.211,
jud.Galați în scris propuneri
pentru postul de administrator
astfel încât să fie administrate ca
primite la până la data de
22.06.2018, ora 15.00. Propunerile
vor fi însoțite de Curriculum Vitae
al candidatului propus și copie a
cărții/buletinului de identitate a
acestuia. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce noi puncte pe ordinea de zi în
termen de maximum 15 zile de la
publicarea convocatorului AGOA
în Monitorul Oficial Partea a-IV-a,
cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală, de
a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau
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propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi. Drepturile acţionarilor
susmenţionate pot fi exercitate
numai în scris prin servicii de curierat, la sediul ales în Galați, str.
George Coșbuc, nr.2, clădirea Ada
Business Center, et.2, cam.211, jud.
Galați sau la adresa de email:
office.secretariat.sa@gmail.com, în
cel mult 15 zile de la publicarea
prezentului convocator. Acționarii
pot să voteze punctele înscrise pe
ordinea de zi și prin corespondență,
formularul de vot completat și
semnat corespunzător va fi
transmis în plic închis la sediul ales
în Galați, str.George Coșbuc, nr.2,
clădirea Ada Business Center, et.2,
cam.211, jud.Galați până cel mai
târziu în data de 06.07.2018, ora
15.00. Informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi,
formularele de procură specială,
formularul de vot prin corespondență, buletinele de vot (inclusiv
pentru votul secret), proiectul de
hotărâre, precum și materialele ce
se vor dezbate în AGOA și, se pot
obţine de la sediul ales din Galați,
str.George Coșbuc, nr.2, clădirea
Ada Business Center, et.2, cam.211,
jud.Galați, sau pot fi solicitate prin
e-mail la adresa: office.secretariat.
sa@gmail.com, începând cu data
de 27.06.2018.
l Societatea SCOP LINE SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galati, str.
Siderurgiștilor, nr.30, bl.SD4B, sc.3,
ap.67, Judeţul Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Galați sub nr.
J17/290/2005 şi cod unic de înregistrare 17216115 (denumită în continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Actului Constitutiv al Societăţii,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 09.07.2018, ora 13.00, în
str.George Coșbuc, nr.2, clădirea
Ada Business Center, et.2, cam.211,
jud.Galați. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru
ţinerea AGOA la data primei
convocări, se convoacă o nouă
AGOA pentru data de 10.07.2018,
ora 13.00, având aceeaşi ordine de
zi. Au dreptul să participe și să
voteze în cadrul adunării generale
toți acţionarii înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
22.06.2018, considerată, în confor-

mitate cu prevederile art.123 alin.
(2) din Legea nr.31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
drept Dată de Referinţă pentru
ţinerea Adunărilor. Ordine de zi
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor: a)Descărcarea de
gestiunea a administratorului unic
privind activitatea anului 2018,
până la data prezentei; b)Alegerea
prin vot secret a administratorului
unic, ca urmare a demisiei depusă
de actualul administrator Procopenco Ala, din această funcție. c)
Stabilirea indemnizației noului
administrator precum și durata
mandatului acestuia. d)Împuternicirea, cu posibilitate de substituire
a noului administrator să redacteze
şi să semneze hotărârea AGOA
adoptată şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Procurile de reprezentare vor fi depuse în original
până la data de 06.07.2018, ora
15.00, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în
adunare. Procurile vor fi reţinute
de Societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal al
ședinței adunării. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă
a identității acestora, făcută cu
actul de identitate sau prin intermediul reprezentatului desemnat
cu procura depusa la Societate în
condițiile de mai sus. Acționarii pot
transmite la sediul ales în Galați,
str.George Coșbuc, nr. 2, clădirea
Ada Business Center, et.2, cam.211,
jud.Galați în scris propuneri
pentru postul de administrator
astfel încât să fie administrate ca
primite la până la data de
22.06.2018, ora 15.00. Propunerile
vor fi însoțite de Curriculum Vitae
al candidatului propus și copie a
cărții/buletinului de identitate a
acestuia. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce noi puncte pe ordinea de zi în
termen de maximum 15 zile de la
publicarea convocatorului AGOA
în Monitorul Oficial Partea a-IV-a,
cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală, de
a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau
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propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi. Drepturile acţionarilor
susmenţionate pot fi exercitate
numai în scris prin servicii de curierat, la sediul ales în Galați, str.
George Coșbuc, nr.2, clădirea Ada
Business Center, et.2, cam.211, jud.
Galați sau la adresa de email:
office.secretariat.sa@gmail.com, în
cel mult 15 zile de la publicarea
prezentului convocator. Acționarii
pot să voteze punctele înscrise pe
ordinea de zi și prin corespondență,
formularul de vot completat și
semnat corespunzător va fi
transmis în plic închis la sediul ales
în Galați, str.George Coșbuc, nr.2,
clădirea Ada Business Center, et.2,
cam.211, jud.Galați până cel mai
târziu în data de 06.07.2018, ora
15.00. Informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi,
formularele de procură specială,
formularul de vot prin corespondență, buletinele de vot (inclusiv
pentru votul secret), proiectul de
hotărâre, precum și materialele ce
se vor dezbate în AGOA și, se pot
obţine de la sediul ales din Galați,
str.George Coșbuc, nr.2, clădirea
Ada Business Center, et.2, cam.211,
jud.Galați, sau pot fi solicitate prin
e-mail la adresa: office.secretariat.
sa@gmail.com, începând cu data
de 27.06.2018.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, judetul Iasi,
organizeaza licitatie publica
deschisa pentru concesionare teren
in suprafata de 12HA, situat in
T16, parcelele A682/14,
P686/2/1,HCA687/2/1, P697/1/1 in
data de 14.06.2018 ora 9 pentru
amplasare parc logistic cu unitati
de productie si/sau depozitare,
birouri. Pretul minim de pornire al
licitatiei publice deschise este de
0,56 euro/mp/an. Data limita
pentru depunerea ofertelor:
13.06.2018 ora 16,00. Caietul de
sarcini poate fi obtinut de la Biroul
Achizitii Publice din cadrul Primariei comunei Miroslava, judetul
Iasi. Costul caietului de sarcini este
50 lei.
l S.C. Tg Mangan Banat S.R.L. în faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunurilor mobile,
reprezentand mijloace fixe, aflate
in proprietatea debitoarei S.C. Tg
Mangan Banat S.R.L. Pretul de
pornire al licitatiei este de 100 %
din pretul de evaluare, respectiv
24.628 lei. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul ales al lichi-

datorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2,
ap. 21, Jud. Caras - Severin,
telefon 0355/429.116, pretul caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in data
de 15.06.2018, orele 13.30, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras Severin. Mentionam faptul ca,
bunurile mobile pot fi vizitate cu o
programare prealabila.
l Anunt privind organizarea licitatiei publice pentru vanzarea
unui imobil- teren intravilan,
proprietatea privata a comunei
Zimandu Nou. Comuna Zimandu
Nou cu sediul in Zimandu Nou,
nr.248, face cunoscut ca in ziua de
29.06.2018, ora 10,00, va avea loc
licitatia publica deschisa a terenului inscris in CF 305187
Zimandu Nou cu nr.top.104/a/2,
in suprafata de 816mp, proprietatea privata a comunei Zimandu
Nou. In vederea participarii la licitatie, ofertantii vor achizitiona
Caietul de Sarcini cu pretul de 50
lei, de la biroul –Secretariat al
Primariei. Inscrierea la licitatie se
va face pana la data de 28.06.2018,
ora 16:00. Informatii suplimentare
se pot obtine la sediul Primariei
-tel. 0257380140.
l Debitorul SC Petroconstruct
Carpati SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse
și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: Proprietate imobiliară
Spațiu comercial (parter și subsol)
situat în str. General Petre Popovăț
nr. 29-31, sector 6, București,
suprafață utilă parter 256,42mp,
suprafață subsol 22,12mp +teren în
cotă indiviză de 1/3 din suprafața
totală de 779mp, conform măsurătorilor cadastrale, aparținând SC
PETROCONSTRUCT CARPAȚI
SRL. Prețul de pornire al licitației
pentru proprietatea imobiliară este
de 189.576,75 euro. Prețul Caietului de sarcini este de 9.000 lei,
exclusiv TVA. Prima ședință de
licitație a fost fixată la data de
13.06.2018, ora 15.00. Participarea
la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO95CECEB31701RON2243676
deschis la CEC BANK SA Sucursala Alexandru Obregia, până la
data și ora stabilite pentru ședința
de licitație, a garanției de 10% din
prețul de pornire al licitației; -achiziționarea până la data și ora stabilite pentru ședința de licitație a
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www.jurnalul.ro
Caietului de sarcini ce se achită
p r i n O P î n c o n t u l n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK –Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse și Asociații
SPRL sau în numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzești nr.71, et.5, sector
1. Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzești
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Anunţ de participare la licitaţie
pentru închiriere canton aparținând domeniului privat al statului.
1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str.
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,
judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128; telefon:0250/ 739.881;
fax:0250/738.255. 2. Obiectul și
durata închirierii: închiriere canton
în suprafață totală de 77 mp,
pentru o durată de 10 ani. 3. Condiţiile de participare: dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția
de participare la licitatie – 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale
constituită prin ordin de plată
confirmat prin extras de cont sau
scrisoare de garanţie bancară în
favoarea Administraţiei Bazinale
de Apă Olt; certificatul constatator
emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii
ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obligaţiilor
exigibile de plata a impozitelor si
taxelor către stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare fiscală;
cazier fiscal al persoanei juridice și
al administratorului acesteia emis
de DGFP; cazier judiciar al
persoanei juridice și al administratorului acesteia; certificat unic de
înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; bilanţul contabil
sau extrase de bilanț pentru anul
anterior în care se inițiază procedura, vizat de administraţia fiscală;
fisa de informatii generale - cuantumul cifrei de afaceri minime pe
anul anterior celui în care se
inițiază procedura; declarație că nu
se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Descrierea
succintă a bunului imobil ce
urmează a fi închiriat: Închiriere
canton din Jud.Brașov, ce va fi
folosit de locatar cu destinația de
locuință, bun imobil proprietate
privată a statului aflat în administarea A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Olt:
– Canton Ghimbășel în suprafață
totală de 77 mp, situat pe malul
stâng al pârâului Ghimbășel în
intravilanul teritoriului administrativ al Loc. Râșnov, jud. Brașov. 5.
Data, locul şi ora limitã de primire
a ofertelor: 02.07.2018 până la ora
1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 6.
Data şi locul deschiderii acestora:
02.07.2018 începand cu ora 1030 la
sediul Administraţiei Bazinale de
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,

Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Modul
de obţinere a caietului de sarcini: de
la sediul Administraţiei Bazinale de
Apă Olt, Serv. Cadastru - Patrimoniu, contravaloarea acestuia
fiind de 1.410 lei. 8. Durata în care
ofertanţii rãmân angajaţi prin
termenii ofertelor lor: Perioada de
valabilitate a ofertei va fi de 90 de
zile calendaristice de la data licitației deschise organizată pentru
atribuirea contractului de închiriere.
l Anunţ de participare la licitaţie
pentru închiriere teren aparținând
domeniului privat al statului. 1.
Informaţii generale: Administraţia
Bazinală de Apă Olt, str. Remus
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128;
telefon:0250/ 739.881;
fax:0250/738.255. 2. Obiectul și
durata închirierii: închiriere suprafață de 1047 mp teren, pentru o
durată de 10 ani. 3. Condiţiile de
participare: dovada cumpărării
caietului de sarcini; garanția de
participare la licitatie – 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale
constituită prin ordin de plată
confirmat prin extras de cont sau
scrisoare de garanţie bancară în
favoarea Administraţiei Bazinale
de Apă Olt; certificatul constatator
emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii
ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obligaţiilor
exigibile de plata a impozitelor si
taxelor către stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare fiscală;
cazier fiscal al persoanei juridice și
al administratorului acesteia emis
de DGFP; cazier judiciar al
persoanei juridice și al administratorului acesteia; certificat unic de
înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; bilanţul contabil
sau extrase de bilanț pentru anul
anterior în care se inițiază procedura, vizat de administraţia fiscală;
fisa de informatii generale - cuantumul cifrei de afaceri minime pe
anul anterior celui în care se
inițiază procedura; declarație că nu
se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Descrierea
succintă a bunului imobil ce
urmează a fi închiriat: Închiriere
suprafaţă de teren din Jud.Brașov,
pentru desfășurarea activității de
piscicultură bun imobil proprietate
privată a statului aflat în administarea A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Olt:
– teren 1047 mp (reprezentând
Desnisipatoare și Bazin amestec),
situat pe malul stâng al pârâului
Ghimbășel în intravilanul teritoriului administrativ al Loc. Râșnov,
jud.Brașov. 5. Data, locul şi ora
limitã de primire a ofertelor:
02.07.2018 până la ora 1000 la
sediul Administraţiei Bazinale de
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 6. Data şi
locul deschiderii acestora:
02.07.2018 începand cu ora 1030 la
sediul Administraţiei Bazinale de
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Modul
de obţinere a caietului de sarcini :

de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Serv. Cadastru Patrimoniu, contravaloarea
acestuia fiind de 1.410 lei. 8.
Durata în care ofertanţii rãmân
angajaţi prin termenii ofertelor lor:
Perioada de valabilitate a ofertei va
fi de 90 de zile calendaristice de la
data licitației deschise organizată
pentru atribuirea contractului de
închiriere.
l Primăria Comunei Tașca, cu
sediul în localitatea Tașca, str.Lt.
Vasile Mitru, nr.4, com.Tașca, jud.
Neamț, CIF: 2614457, reprezentată
de primar Daniela Ursache, în calitate de concedent, organizează
licitație cu strigare în vederea
concesionării următoarelor suprafețe din domeniul privat: -1.930mp
situați în intravilanul localității
Tașca, zona industrială, preț de
pornire 1,3Lei/mp/an, proprietate
privată a Comunei Tașca, în scopul
construirii unui spațiu pentru
prelucrarea lemnului. Taxa de
participare la licitație este de
200Lei. Garanția de participare
este de 251Lei pentru fiecare participant la licitație. -200 mp situați în
intravilanul localității Tașca, str.
Bicazului, preț de pornire 0,7Lei/
mp/an, proprietate privată a
comunei Tașca, în scopul construirii unei anexe gospodărești. Taxa
de participare este de 50Lei.
Garanția de participare este de
14Lei pentru fiecare participant la
licitație. -două terenuri de câte
24mp situate în intravilanul satului
Hamzoaia, preț de pornire 0,7Lei/
mp/an, proprietate privată a
comunei Tașca, în scopul construirii unor garaje. Taxa de participare
este de 50Lei. Garanția de participare este de 1,7 Lei pentru fiecare
participant la licitație. -48 mp
situați în intravilanul satului
Hamzoaia, preț de pornire 0,7Lei/
mp/an, proprietate privată a
comunei Tașca, în scopul construirii unui garaj. Taxa de participare
este de 50Lei. Garanția de participare este de 3,4Lei pentru fiecare
participant la licitație. -210 mp
situați în intravilanul satului Tașca
(zona Secu), preț de pornire 0,8Lei/
mp/an, proprietate privată a
comunei Tașca, în scopul construirii unui garaj. Taxa de participare
este de 50Lei. Garanția de participare este de 16,8Lei pentru fiecare
participant la licitație. Taxele se
vor plăti la Biroul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Comunei
Tașca. Documentația de atribuire
se poate procura de la sediul
Primăriei Tașca, departamentul
Relații cu Publicul, începând cu
data de 06.06.2018, contra sumei
de 50 Lei. Înscrierile la licitație vor
avea loc până pe data de
27.06.2018, ora 15.00, la sediul
Primăriei Comunei Tașca. Ofertele
se vor depune în două exemplare.
Ședința de licitație publică cu strigare și adjudecare va avea loc în
data de 28.06.2018, ora 11.00, la
sediul Primăriei Comunei Tașca.
Soluționarea litigiilor apărute în
legătură cu atribuirea, încheierea,
executarea, modificarea și înce-

tarea contractului de concesiune,
precum și a celor privind acordarea
de despăgubiri se realizează
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificările și completările
ulterioare. Acțiunea în justiție se
introduce la secția de contencios
administrativ a tribunalului în a
cărei jurisdicție se af lă sediul
concedentului. Data transmiterii
anunțului de licitație în vederea
publicării este 05.06.2018.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Tașca, cu sediul
în localitatea Tașca, strada Lt.
Vasile Mitru, nr.4, județul Neamț,
cod fiscal: 2614457, telefon:
0233.255.023, fax: 0233.255.083,
e-mail: primaria_tasca@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Teren în suprafaţă de 31mp,
proprietatea publică a Comunei
Tașca, situat în intravilanul
Comunei Tașca, sat Tașca, județul
Neamț, zona centrală, în scopul
amplasării unei stații de încărcare
mașini electrice. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
de la sediul Primăriei Comunei
Tașca, sat Tașca, județul Neamț.
3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin
cerere, de la sediul Primăriei
Comunei Tașca, sat Tașca, comuna
Tașca, judeţul Neamț. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul
Secretar din cadrul Primăriei
Comunei Tașca, sat Tașca, comuna
Tașca, judeţul Neamț. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
50Lei, conform documentației de
atribuire: prin numerar, la casieria
Primăriei Comunei Tașca. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.06.2018, ora 12.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 28.06.2018, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Tașca,
sat Tașca, comuna Tașca, judeţul
Neamț, conform Caietului de
sarcini. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta se depune în două
plicuri sigilate, unul exterior şi
unul interior, conform Caietului de
sarcini. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 29.06.2018,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Tașca, sat Tașca, comuna
Tașca, judeţul Neamț. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
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instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiţie se introduce la
Secţia de contencios administrativ
a tribunalului în a cărei jurisdicţie
se af lă sediul concedentului în
conformitate cu prevederile Legii
554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările ulterioare.
Date contact: Tribunalul Neamț,
b-dul Decebal, nr.8, Piatra Neamț,
județul Neamț, telefon:
0233.214.019, fax: 0233.216.585,
e-mail: jud-piatraneamt@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 07.06.2018.
l Anunț concesionare prin licitație
publică „Treapturi”. 1. Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria
oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, Horezu, judeţul
Vâlcea, telefon 0250860190, fax
0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie
concesionat: Concesionarea terenului intravilan în suprafață de
1709 mp, proprietatea publică a
orașului Horezu, situat în punctul
”Treapturi” zona ”Fabrica de stofe
mobilă” din orașul Horezu, județul
Vâlcea în vederea construirii ”Platformă industrială – Dezvoltare
secție de prelucrare lemn” de către
întreprinzători particulari. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Se pot obține de la
Primăria orașului Horezu, Strada 1
Decembrie, nr.7, orașul Horezu,
județul Vâlcea, camera 3. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin cumpărare de la Primăria orașului
Horezu, camera 6. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Compartiment Administrație
locală din cadrul Primăriei oraşului
Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, camera 6. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate
publică, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 22/2007: Costul este
100 de lei/exemplar. Se va prezenta
dovada achitării sumei de 100 lei
de la casieria Primăriei orașului
Horezu. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor:
22/06/2018, Ora 12:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor:
28/06/2018, Ora 10:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria orașului Horezu, strada 1
Decembrie numărul 7, județul
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Vâlcea. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Ofertele trebuie depuse în
două exemplare, original și copie.
5. Data şi locul la care este programată începerea procedurii de licitație publică: 28/06/2018, Ora
11:00, Primăria orașului Horezu,
strada 1 Decembrie, numărul 7,
camera 3, județul Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, Telefon
(0250)739120, Fax (0250)732207,
adresă email:tribunalul-valcea@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului licitației publice către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
06/06/2018.
l Anunț concesionare prin licitație publică „Teren Săliște”. 1.
Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primăria oraşului
Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, Horezu, judeţul
Vâlcea, telefon 0250860190, fax
0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesi-
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unii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie
concesionat: Concesionarea terenului intravilan în suprafață de
250 mp, proprietatea publică a
orașului Horezu, situat în strada
Săliște, sat Romanii de Sus din
orașul Horezu, județul Vâlcea
pentru ”Construire spațiu
alimentație publică și parcare
aferentă” de către întreprinzători
particulari. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Se pot
obține de la Primăria orașului
Horezu, Strada 1 Decembrie, nr.7,
orașul Horezu, județul Vâlcea,
camera 3. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: Prin cumpărare de la
Primăria orașului Horezu, camera
6. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din
do c ume n t a ţi a d e a t r i b u i r e:
Compartiment Administrație
locală din cadrul Primăriei
oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate

publică, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 22/2007: Costul
este 100 de lei/exemplar. Se va
prezenta dovada achitării sumei
de 100 lei de la casieria Primăriei
orașului Horezu. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
22/06/2018, Ora 12:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor:
28/06/2018, Ora 10:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria orașului Horezu, strada
1 Decembrie numărul 7, județul
Vâlcea. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Ofertele trebuie
depuse în două exemplare,
original și copie. 5. Data şi locul
la care este programată începerea
procedurii de licitație publică:
28/06/2018, Ora 13:00, Primăria
orașului Horezu, strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 3, județul
Vâlcea. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1,
județul Vâlcea, Telefon (0250)73
91 20, Fax (0250)73 22 07, adresă
email:tribunalul-valcea@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului
licitației publice către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
06/06/2018.

VREI SĂ PUBLICI UN ANUNŢ ÎN
JURNALUL NAŢIONAL?
NIMIC MAI SIMPLU!
Sună la numerele de telefon 0741.079.105 sau 021.208.75.01
sau scrie la adresa de email micapublicitate@jurnalul.ro.

l Debitorul SC Drum Design
Consult S.R.L. societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Și Asociații SPRL,
scoate la vânzare:
1. IPAD 2 APPLE; 2. IPAD 2
APPLE; 3. Laptop Acer; 4. Telefon
Iphone 4. Prețul caietului de
sarcini pentru bunurile mobile
aflate în proprietatea SC Drum
Design Consult SRL este de 200 lei
exclusiv TVA. Valoarea totală de
piață a bunurilor supuse evaluării
aparținând SC Drum Design
Consult SRL este de 2.485 RON.
Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul
nr. RO54BREL0002001156560100
deschis la Libra Internet Bank,
până la data și ora stabilite pentru
ședința de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al licitației; -achiziționarea până la data
și ora stabilite pentru ședința de
licitație a caietului de sarcini ce se
achită prin op în contul nr.
RO43INGB5514999900513726
deschis la Ing Bank - Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL sau în numerar la sediul
lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești, Nr. 71 Et. 5,
cam. 502 –505, sector 1. Lichidatorul judiciar a procedat la organizarea de licitații publice cu
strigare, după cum urmează:
Prima ședință de licitație a fost

PIERDERI
l SC FANSEC SRL, CUI:
26848587, pierdut Certificat de
Înregistrare seria B,
2136008/29.04.2010.
l Pierdut acte casă de marcat ale
sociatăţii SC Top Fashion Com
SRL, registru special, număr de
ordine al casei de marcat MWCRC
model Spazio Uno Piu seria aparat
AB001414 MB 0010013338.
l Pierdut certificat de căsătorie
seria CJ nr. 0789751 din 26.08.1964
eliberat de SP al comunei Cucuieţi,
raionul Roşiori de Vede, pe numele
Maican Constantin şi Maican
Ioana.
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fixată la data de 18.06.2018, ora
14.00 iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații au fost fixate în
data de 25.06.2018, 02.07.2018,
09.07.2018, 16.07.2018, 23.07.2018,
30.07.2018, 06.08.2018, 13.08.2018,
20.08.2018, 27.08.2018 si
03.09.2018, ora 14.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești, Nr.71, et. 5,
cam. 502 –505, sector 1. Pentru
relații sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro
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