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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Clinceni organizează în 
data de 10.05.2019 concurs recrutare pentru 1 
post de muncitor calificat. Detalii la 021. 
369.40.41.

l SC Luxconstruct SRL, CUI: 17672995, din 
Mun.Oltenița, angajează muncitori necalificați în 
construcții și inginer instalații. CV-urile se pot 
depune pe e-mail: razvanvoinea20@yahoo.com. 
Tel.0727.796.245.

l Firmă partener Amazon angajăm șofer cat.B 
pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare imediată. 
Relații la telefon: 0739.615.651.

l SC Vanessa & Jessica SRL, identificată cu CUI: 
RO35212030, înregistrată la ORC J12/3388/2015, 
având sediul social în Cluj-Napoca, str. Aleea 
Cisnădie, nr.6, jud.Cluj, angajează 7 muncitori 
necalificați în construcții, cod COR 931301. Tel. 
0753.898.281.

l Consola Grup Construct SRL angajează 
muncitori în construcţii pentru șantiere din Bucu-
resti și  Germania (se asigură cazare). Relaţii la 
telefon: 021.321.36.39 /021.327.10.50 / 

021.327.10.51 sau la sediul firmei din București, 
Sector 3, Str.Zborului nr.6.

l S.C. Euro Strada S.R.L.  angajază: asfaltator 
x10, operator finisor x3, muncitor necalificat 
construcţii x15, operator staţie asfalt betoane x3, 
mecanic auto x7, sudor x3, strungar x3, șofer 
autocamion mare tonaj x10, mașinist utilaje 
terasiere x8, șef echipă x4. Oferim salariu moti-
vant! Telefon:  0268/312177.

l S.C. Morani Construct S.R.L. angajează: 
confecţioner montator structuri metalice pentru 
construcţii x5, mașinist la instalaţiile de preparat 
și turnat beton și mixturi asfaltice x5, asfaltator 
x10, mașinist la mașini pentru terasamente x20, 
dulgher x9, fierar betonist x5, șofer camion /
mașină de mare tonaj x25, pavator x 15, munci-
tori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, șosele, 
poduri, baraje x28, bucătar x3, ajutor de bucătar 
x 5, maistru normator x10, zidar x7. Oferim 
salariu motivant! Telefon: 0368/460066.

l Drim Daniel Distribuţie FMCG SRL, cu sediul 
social în comuna Mărăcieni, sat Argeșelu nr. 74 J, 
jud. Argeș, angajează 10 manipulanţi marfă, 
pentru punctul de lucru din comuna Dragomi-
rești-Vale, str. Crăiţelor nr. 1, jud. Ilfov. Persoana 

de contact Richiţeanu Ion, tel. 0755073159. Anunţ 
valabil în perioada 12-17 aprilie 2019.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în 
localitatea Slatina, str.B-dul Sf.Constantin Brân-
coveanu, nr.1, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractual vacante de 
asistent medical debutant (nr.posturi: 1), 
Compartiment Îngrijire și Asistență Medicală, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -depunere dosare concurs: 
15.04.2019, ora 08.00-02.05.2019, ora 16.00; 
-selecția dosarelor: 03.05.2019; -proba scrisă: 
13.05.2019, ora 10.00; -interviul: 16.05.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
Condiţii specifice: -studii postliceale, absolvite cu 
certificat, în profesia de asistent medical genera-
list; -certificat de membru eliberat de OAMG-
MAMR pentru practicarea profesiei de asistent 
medical generalist; -vechime în specialitatea 
studiilor: nu este cazul. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni până joi, între 
orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00, 
sau la telefon: 0349.738.657.

l Primăria Comunei Micăsasa organizează în 
temeiul art.58 alin.1, lit.c), alin.2 lit.b), din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, r2, HG nr.611/2008, pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de 
referent, clasa III, grad profesional asistent, pe 
perioadă nedeterminată. Data concursului pentru 
funcţia de execuție vacante din cadrul Comparti-
mentului Agricol a Comunei Micăsasa, județul 
Sibiu, se va organiza, după cum urmează: -proba 
scrisă: 13 mai 2019, ora 10.00; -interviul: 17 mai 
2019, ora 10.00. Dosarele se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial, de luni până vineri, între orele 08.00-
16.00, la secretariatul comunei Micăsasa. Locul de 
desfășurare a concursului: sediul Primăriei 
Micăsasa, str.1 Decembrie, nr.144, județul Sibiu. 
Funcția publică de execuție pentru care se organi-
zează concursul și condiţiile de participare sunt 
următoarele: -un post referent, clasa III, grad 
profesional asistent, în cadrul Compartimentului 
Agricol. Condiţii specifice de participare la 
concurs: Specifice pentru funcția publică din 
cadrul Compartimentului Agricol: -studii: studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -limbi străine: nu este 
cazul; -abilităţi, calităţi și aptitudini necesare: 
capacitate profesională, operativitate, responsabi-
litate, capacitate de analiză și sinteză, îndrumare, 
decizie; -vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: 6 luni. Condiţiile de parti-
cipare, bibliografia stabilită și conţinutul 

dosarului de concurs se afișează la sediul Primă-
riei Comunei Micăsasa, str.1 Decembrie, nr.144, 
jud.Sibiu. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0760.673.757, persoană de contact: Maria 
Denghel, secretar sau telefon/fax: 0269.514.302.

l Primăria Comunei Cașin, județul Bacău, cu 
sediul în sat Cașin, comuna Cașin, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de șofer (buldoexcavatorist), 
1 post, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 10 
mai 2019, ora 9.00; -proba practică în data de 13 
mai 2019, ora 10.00; -proba interviu în data de 14 
mai 2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: cel puțin 10 clase cu 
diplomă sau echivalent; -vechime: nu se cere; 
-permis de conducere categoria C; -atestat sau 
diplomă pentru mașini și utilaje terasamente. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Cașin, județul Bacău. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei Cașin, județul 
Bacău, sat Cașin, persoană de contact: Popescu 
Monica-Florinela, telefon: 0733.691.005, fax: 
0234.331.030, e-mail: primaria_casin@yahoo.
com.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, 
jud.Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual vacant, conform 
HG nr.286/2011, de infirmieră la Secția Boli Infec-
țioase a Spitalului Municipal Câmpulung Moldo-
venesc. Calendar concurs: -14.05.2019, ora 12.00 
-proba scrisă; -16.05.2019, ora 12.00 -proba 
practică. Dosarele pentru înscrierea la concurs se 
vor depune la Biroul RUNOS și Contencios al 
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului și vor cuprinde următoarele acte: 
-cerere de înscriere la concurs; -copie după certi-
ficatul de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; -fișă medicală; -curriculum 
vitae; -recomandare de la ultimul loc de muncă, 
acolo unde este cazul; -cazier judiciar; Taxă 
concurs: 100Lei. Condiţii specifice: -studii: școală 
generală; -nu se solicită vechime în muncă. Relaţii 
suplimentare referitoare la tematică și bibliografie 
se pot obține de la sediul unităţii sau la telefon: 
0230.312.023, între orele 7.30-16.00, persoană de 
contact: Mera Nicoleta.

l Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu sediul în 
localitatea Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul 
Iași, organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante de execuție, 
conform HG nr.286/23.03.2011: 1.Muncitor 
mașinist/manipulant decor, M, treaptă profesio-
nală II, cu normă întreagă, pe durată nedetermi-
nată, un post. Condiții care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați: a)Să aibă studii 
medii absolvite (nu se cere diplomă de bacalau-
reat) sau studii profesionale; b)Vechime în 
muncă: minimum 4 ani. 2.Operator imagine, M, 
treaptă profesională II, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată, un post. Condiții care 
trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați: 
a)Să aibă studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b)Cunoștințe temeinice în domeniul 
funcției (filmare/prelucrare/montaj imagini 
filmate, grafică afișe); c)Vechime în muncă: 
minimum 4 ani într-un post similar funcției. 3.
Administrator, M, treaptă profesională I, cu 
normă întreagă, pe durată nedeterminată, un 
post. Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ 
de către candidați: a)Studii medii de profil 
economic -administrativ sau profil tehnic absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; b)Cunoștințe în 
administrarea imobilelor; c)Vechime în muncă: 
minimum 7 ani într-un post similar funcției. 4.
Șofer, M, treapta profesională I, cu normă 
întreagă, pe durată nedeterminată, un post. 
Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a)Studii medii absolvite (nu se 
cere diplomă de bacalaureat); b)Permis catego-
riile B și C; c)Vechime în muncă: minimum 7 ani 
ca șofer. Pentru toate funcțiile menționate mai sus, 
concursul se va desfășura pe următoarele etape: 
a)Selecția dosarelor în data de 03.05.2019, ora 
09.00; b)Proba scrisă în data de 10.05.2019, ora 
09.00 (pentru toate posturile); c)Proba practică în 
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data de 15.05.2019, ora 09.00 (pentru posturile de 
operator imagine, șofer, muncitor mașinist/mani-
pulant decor); d)Proba interviu în data de 
20.05.2019, ora 9.00 (pentru toate posturile). 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs la sediul Ansamblului Artistic Profesio-
nist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean 
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, Corp A, et.I, până joi, 
02.05.2019, ora 16.00. Probele concursului se vor 
susține la adresa mai sus menționată. Datele de 
contact ale persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul Artistic Profesio-
nist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean 
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, tel.0332.443.673, 
e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. 
Anunțul detaliat privind desfășurarea concur-
sului, precum și bibliografia de concurs sunt 
afișate la avizierul instituției și pe site-ul Ansam-
blului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” 
al Consiliului Județean Iași, la adresa: https://
ansamblul-cjiasi.ro, secțiunea Concursuri.

l Primăria Comunei Sadova, cu sediul în locali-
tatea Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de inspector de specialitate 
debutant, Compartimentul Implementare 
Proiecte cu Finanțare Nerambursabile, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 10.05.2019, ora 
10.00; -proba interviu în data de 14.05.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; -fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Sadova. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Sadova, persoană de contact: Dumitrica 
Marinel, telefon: 0251.376.510, fax: 0251.376.622, 
e-mail: primariacomuneisadova@gmail.com.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, 
jud.Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual vacant, conform 
HG nr.286/2011, de îngrijitoare la Comparti-
mentul Pediatrie al Spitalului Municipal Câmpu-
lung Moldovenesc.  Calendar concurs: 
-13.05.2019, ora 12.00 -proba scrisă; -15.05.2019, 
ora 12.00 -proba practică. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune la Biroul 
RUNOS și Contencios al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul de naștere, căsă-
torie, naștere a copiilor, buletin, diplomă de studii; 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; -fișă 
medicală; -curriculum vitae; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă, acolo unde este cazul; 
-cazier judiciar; Taxă concurs: 100Lei. Condiţii 
specifice: -studii: școală generală; -nu se solicită 
vechime în muncă. Relaţii suplimentare referi-
toare la tematică și bibliografie se pot obține de la 
sediul unităţii sau la telefon: 0230.312.023, între 
orele 7.30-16.00, persoană de contact: Mera Nico-
leta.

l Primăria Comunei Izvoarele Sucevei, cu sediul 
în localitatea Izvoarele Sucevei, nr.53, județul 
Suceava, organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de muncitor necali-
ficat, în cadrul Compartimentului Personal 
Deservire, Pază; -număr posturi: 1, conform 
Hotărârii de Guvern nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.05.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 13.05.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a)studii gimnaziale; b)fără 
vechime în muncă. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Izvoarele Sucevei. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Izvoarele Sucevei, 
persoană de contact: Mechno Mihail, telefon: 
0760.259.950.

l Comuna Sântandrei, cu sediul în loc. Sântan-
drei, strada Principală, nr.452, județul Bihor, 
organizează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant din cadrul Creșei Sântandrei, 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată și 
completată de H.G. nr.1027/2014. Educator 
-puericultor, gradul I, studii medii (M) -1 post. 
Condiții generale și specifice: absolvenți cu 
diplomă de bacalaureat ai liceului pedagogic, în 
profilul postului sau absolvenți ai școlii postliceale 
de specialitate pedagogică. -vechime în speciali-
tatea studiilor -1 an. Notă: pentru postul de 
educator -puericultor se solicită în plus pe lângă 
diploma de studii curs autorizat de puericultură 
sau educație timpurie. În cazul în care candidatul 
admis nu prezintă acest curs, se obligă printr-o 
declaraţie scrisă ca într-un termen de 3 luni să 
participe la un curs în acest sens. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: Proba scrisă: data 
de 09.05.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Sântandrei. Proba de interviu: data de 

13.05.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Sântandrei. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial. Date de 
contact: tel.0259.468950, Compartimentul 
Resurse Umane.

l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu sediul în 
Calea Plevnei, nr.46-48, Sector 1, București, scoate 
la concurs, în data de  16.05.2019, la sediul minis-
terului, postul vacant de consilier grad profesional 
superior – Serviciul corp control ministru. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor 
economice. Vechime în specialitatea studiilor 
necesară participării la concurs: minimum 7 ani; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate. 
Programul concursului: 16.05.2019 ora 10:00 - 
proba scrisa. Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a -III- a, la sediul Ministerul 
Apelor Și Pădurilor. 

l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu sediul în 
Calea Plevnei, nr.46-48, Sector 1, București, scoate 
la concurs, în data de  13.05.2019, la sediul minis-
terului, postul vacant de consilier grad profesional 
superior - Serviciul corp control ministru. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic. 
Cursuri/ specializări/ perfecționări în domeniul 
integritații și anticoruptiei dovedite cu diploma /
atestat/ certificat; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesară participării la concurs: minimum 7 
ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozi-
tate. Programul concursului: 13.05.2019 ora 10:00 
- proba scrisa. Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a -III- a, la sediul Ministerul 
Apelor Și Pădurilor.

l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu sediul în 
Calea Plevnei, nr.46-48, Sector 1, București, scoate 
la concurs, în data de  14.05.2019, la sediul minis-
terului, următoarele posturi vacante: 1.Consilier 
grad profesional superior - Serviciul control 
regim silvic și cinegetic. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcți-
onarilor publici (r2), cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul silvicultură. Vechime în specialitatea 
studiilor necesară participării la concurs: 
minimum 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate. 2.Consilier grad profesional 
principal - Serviciul control regim silvic și cine-
getic. Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 
(r2), cu modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
silvicultură. Vechime în specialitatea studiilor 
necesară participării la concurs: minimum 5 ani; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate. 
Programul concursului: 14.05.2019 ora 10:00 - 
proba scrisa. Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a -III- a, la sediul Ministerul 
Apelor Și Pădurilor.

l Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul 
de promovare în funcția publică de conducere 
vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, 
turism și comunicare, Direcția managementul 
proiectelor și relații externe din aparatul de speci-
alitate al Consiliului Județean Gorj. A. Data, ora 
și locul de desfășurare a concursului: - proba 
scrisă: 15 mai 2019, ora 1030, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj; - interviul: în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj. 
B. Condiţii de participare la concursul de recru-
tare: 1. candidații să fie absolvenți de studii 

universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul fundamental științe sociale, ramura de 
știință: științe ale comunicării sau științe econo-
mice; 2. vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice - minimum 5 ani; C. 
Candidații vor depune dosarul de concurs în 
termen de 20 de zile de la data publicării anun-
ţului în  Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, respectiv în perioada 12.04.2019-02.05.2019, 
la sediul Consiliului Județean Gorj. D. Datele de 
contact ale secretarului comisiei de concurs: 
Florea Giorgiana, consilier superior la Comparti-
mentul resurse umane, managementul funcției 
publice din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Munici-
piul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, camera 
241, telefon: 0372531241, adresă de e-mail: gior-
giana.florea@cjgorj.ro

l Anunţ privind ocuparea prin examen/concurs 
pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contrac-
tuale de execuţie vacante de muncitor preparator 
lut III (M), 0,50 normă, din cadrul Clubului 
Copiilor Horezu, județul Vâlcea. În conformitate 
cu prevederile art.7 din HG nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, a OMEN 
nr.5138/2014, a Legii nr.80/2018 pentru aprobarea 
OG nr.90/2017 și în limita fondurilor aprobate 
pentru cheltuielile salariale, conform art.3 alin.(4) 
din Legea nr.153/2017, privind salarizarea perso-
nalului plătit din fondurile publice, Clubul Copi-
ilor Horezu, cu sediul în orașul Horezu, str.C-tin 
Brâncoveanu, nr.1, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei 
funcţii contractuale de execuţie vacantă, respectiv 
muncitor preparator lut III (M), 0,50 normă, 
astfel: Data desfășurării concursului: -proba 
scrisă în data de 15.05.2019, ora 10.00. Dosarele 
de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, 
Compartimentul Secretariat, în perioada 
15.04.2019-30.04.2019, ora 14.00. Rezultatele 
selecției dosarelor se vor afișa la avizierul din 
cadrul Clubului Copiilor Horezu în data de 
06.05.2019. Condiţii de participare la concurs 
-muncitor preparator lut III (M): -nr.posturi: 1, 
cu 0,50 normă; -nivel studii: studii medii; 
-vechime: minim 3 ani vechime în muncă; 
-cursuri de ceramist. Bibliografia de concurs și 
actele necesare înscrierii la concurs se afișează la 
sediul instituției, persoană de contact pentru 
relați i  suplimentare: Păunescu Elena, 
tel.0250.860.460/0745.305.618.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”, cu sediul în localitatea București, 
str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, în conformitate cu 
prevederile HG 286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe 
durată nedeterminată: -1 (un) post asistent 
medical principal (PL), generalist -Secția Clinică 
I Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post asistent 
medical (PL), generalist -Secția Clinică I Boli 
Infecțioase Adulți; -1 (un) posturi infirmieră (G) 
-Secția Clinică I Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) 
post îngrijitoare (G) -Secția Clinică I Boli Infecți-
oase Adulți; -2 (două) posturi infirmieră (G) 
-Secția Clinică III Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) 
post îngrijitoare (G) -Secția Clinică III Boli Infec-
țioase Adulți; -1 (un) post îngrijitoare (G) -Secția 
Clinică V Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post 
asistent medical principal (S), generalist -Secția 
Clinică VI Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post 
infirmieră (G) -Secția Clinică VI Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post asistent medical principal 
(PL), generalist -Secția Clinică VII Terapie Inten-
sivă Adulți; -1 (un) post infirmieră (G) -Secția 
Clinică VII Terapie Intensivă Adulți; -2 (două) 
posturi îngrijitoare (G) -Secția Clinică VII Terapie 
Intensivă Adulți; -1 (un) post infirmieră (G) 
-Spitalizare de Zi HIV/SIDA și Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post îngrijitoare (G) -Secția Clinică 
VIII Boli Infecțioase -HIV/SIDA Copii; -1 (un) 
post asistent medical principal (PL), pediatrie 
-Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii; -1 (un) 
post asistent medical principal (PL), generalist 
-Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii; -1 (un) 
post asistent medical (PL), generalist -Secția 
Clinică X Boli Infecțioase Copii; -1 (un) post asis-
tent medical principal (PL), pediatrie -Secția 
Clinică X Boli Infecțioase Copii; -1 (un) post 
infirmieră (G) -Secția Clinică XII Terapie Inten-
sivă Copii; -1 (un) post muncitor necalificat I (G) 
-Bloc Alimentar; -1 (un) post muncitor calificat II 
electrician (M) -Întreținere clădiri și instalații, 
apă, lumină și încălzire. Concursul se va desfă-
șura la sediul institutului după următorul 
calendar: -Termenul de depunere a dosarelor: 
02.05.2019, ora 13.00; -Proba psihologică: în data 
de 10.05.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: în data de 
15.05.2019, ora 10.00; -Proba practică: în data de 
20.05.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs pentru postul de asistent medical genera-
list (PL), candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -diplomă de școală sanitară 
sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absol-
venților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 
luni vechime ca asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru participarea la concurs 

pentru postul de asistent medical principal gene-
ralist (PL), candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -diplomă de școală sanitară 
sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absol-
venților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -5 
ani vechime ca asistent medical; -certificat de 
grad principal; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru participarea la concurs pentru 
postul de asistent medical principal (S) generalist 
(PL), candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -diplomă de licență în specialitate; -5 
ani vechime ca asistent medical; -certificat de 
grad principal; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru participarea la concurs pentru 
postul de infirmieră (G), candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -școală gene-
rală -curs de infirmiere, organizat de Ordinul 
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România sau curs de 
infirmiere organizat de furnizori autorizați de 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 
cu aprobarea Ministerului Sănătății- Direcția 
Generală Resurse Umane și Certificare; -diplomă 
de școală generală; -6 luni vechime în activitate; 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru parti-
ciparea la concurs pentru postul de îngrijitoare 
(G), candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -școală generală; -concurs pentru 
ocuparea postului; -nu necesită vechime. Pentru 
participarea la concurs pentru postul de muncitor 
necalificat I (G), candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -școală generală; 
-concurs pentru ocuparea postului; -nu necesită 
vechime. Pentru participarea la concurs pentru 
postul de muncitor calificat II (M), electrician, 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii cu diplomă bacalaureat; 
-categoria de calificare 3 sau 4; -6 ani vechime în 
meserie; -concurs pentru ocuparea postului. 
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 Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii supli-
mentare la sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, persoană de 
contact: Stroe Mihaela -referent Serv.RUNOS, 
telefon: 021.20.10.980, interior: 3055, adresă 
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro.

l Serviciul De Ambulanţă Judeţean Vâlcea orga-
nizează concurs în data de 13.05.2019 pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post 
contractual vacant de asistent medical generalist 
licenţiat debutant (S) la Punctul de Ambulanţă 
Tetoiu. Condiţii: -diplomă de asistent medical 
generalist licenţiat(studii superioare); -diplomă 
bacalaureat; -vechime în munca - nu este cazul; 
-concurs pentru ocuparea postului. Concursul se 
va organiza conform calendarului următor: 
-15.04.2019-25.04.2019 și în data de 02.05.2019 
pana la ora 14.00 –termen pentru depunere 
dosare; -13 mai 2019 ora 10.00 -proba scrisă; -15 
mai 2019 ora 10.00 –proba practica. Relaţii supli-
mentare se obţin de la Compartimentul RUNOS 
- telefon 0250/731030 int.117 sau pe site-ul institu-
ţiei www.ambulantavalcea.ro.

l Agenţia Naţională Antidrog din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, 
prin recrutare din sursă externă, 2 posturi 
vacante de inspector de specialitate gr. III-I 
(personal contractual), respectiv: -1 post de 
inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog pentru 
Sectorul 3 București; -1 post de inspector de 
specialitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog al judeţului 
Hunedoara; Condiţii minime specifice pentru 
posturile de inspector de specialitate gr. III-I: • să 
fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată 
cu diplomă de licenţă sau absolvenţi de ciclul I de 
studii universitare; • vechime în muncă: minim 6 
luni; • vechime în specialitatea studiilor: minim 6 
luni; • să fie declaraţi apt medical şi psihologic. 
Concursul se va desfășura la sediul Agenţiei Naţi-
onale Antidrog din Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, 
parter, Sector 3, București, astfel: - la data de 
14.05.2019, începând cu ora 10.00 - proba scrisă; 
- la data de 17.05.2019, începând cu ora 10.00 - 
interviul. Dosarele de concurs se depun la Biroul 
Resurse Umane din cadrul Agenţiei Naţionale 
Antidrog din Bd.-ul Unirii nr. 37, bloc A 4, parter, 
Sector 3, București, tel. 021/3233030 interior 
21721, 21754, până la data de 02.05.2019, ora 
14.00. Documentele aferente concursului, 
respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale 
și specifice, calendarul de desfășurare a concur-
sului, bibliografia și tematica sunt afișate la sediul 
unităţii și pe pagina de internet www.ana.gov.ro, 
iar secretariatul comisiei este asigurat de doamna 
Gheonea Alina.

l Agenţia Naţională Antidrog din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, 
prin recrutare din sursă externă, 6 posturi 
vacante medic specialist (personal contractual), 
după cum urmează: -1 post de medic specialist la 
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog al judeţului Teleorman; -1 post de medic 

specialist la Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog al judeţului Mureș; -1 post de 
medic specialist la Centrul de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antidrog al judeţului Bacău; -1 post 
de medic specialist la Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog al judeţului 
Bihor; -1 post de medic specialist la Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al 
judeţului Galați; -1 post de medic specialist la 
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog al judeţului Iași; Condiţii specifice 
pentru posturile de medic specialist: • absolvent 
de studii superioare de lungă durată în domeniul 
fundamental știinţe biologice sau biomedicale, 
ramura de licenţă medicină, diplomă de licenţă 
medicină; • să fie confirmaţi medic specialist în 
specialitatea medicină de familie, în conformitate 
cu reglementările Ministerului Sănătăţii și Cole-
giului Medicilor din România; • să deţină autori-
zaţie de liberă practică valabilă, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare în specialitatea medicină de 
familie, vizată pe anul în curs;  • să deţină asigu-
rare de malpraxis în termen; • să aibă 3 ani 
vechime în muncă; • să fie declaraţi apt medical1 
și psihologic2. Concursul se va desfășura la sediul 
Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul Unirii 
nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, București, astfel: 
-  la data de 15.05.2019, începând cu ora 10.00 - 
proba scrisă; -  la data de 20.05.2019, începând cu 
ora 10.00 - interviul. Dosarele de concurs se depun 
la Biroul Resurse Umane din cadrul Agenţiei 
Naţionale Antidrog din Bd.-ul Unirii nr. 37, bloc A 
4, parter, Sector 3, București, tel. 021/3233030 
interior 21721, 21754, până la data de 02.05.2019, 
ora 14.00. Documentele aferente concursului, 
respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale 
și specifice, calendarul de desfășurare a concur-
sului, bibliografia și tematica sunt afișate la sediul 
unităţii și pe pagina de internet www.ana.gov.ro, 
iar secretariatul comisiei este asigurat de doamna 
Dogaru Olguța.

l Agenţia Naţională Antidrog din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, 
prin recrutare din sursă externă, 8 posturi 
vacante cu atribuții în domeniul asistenței sociale 
de inspector de specialitate gr. III-I (personal 
contractual), respectiv: -1 post de inspector de 
specialitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog pentru Sectorul 3 
București; -1 post de inspector de specialitate gr. 
III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consi-
liere Antidrog pentru Sectorul 4 București; -1 post 
de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al 
judeţului Călărași; -1 post de inspector de specia-
litate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog al judeţului Sibiu; -1 post de 
inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al 
judeţului Neamț; -1 post de inspector de speciali-
tate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog al judeţului Tulcea; -1 post de 
inspector de specialitate gr. III-I la Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al 
judeţului Mehedinți; -1 post de inspector de speci-
alitate gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antidrog al judeţului Prahova; 
Condiţii minime specifice pentru posturile de 
inspector de specialitate gr. III-I în domeniul 
asistenţei sociale: • să fie absolvenţi de studii 
superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă 
sau absolvenţi de ciclul I de studii universitare în 
domeniul fundamental știinţe sociale, ramura de 
licenţă sociologie, diplomă de licenţă asistenţă 
socială;  • să fie membru al Colegiului Naţional al 
Asistenţilor Sociali din România cu autorizaţie de 
liberă practică valabilă, în conformitate cu legis-
laţia în vigoare, vizată pe anul în curs; • vechime 
în muncă: minim 6 luni; • vechime în specialitatea 
studiilor: minim 6 luni; • să fie declaraţi apt 
medical și psihologic. Concursul se va desfășura la 
sediul Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul 
Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, București, 
astfel: - la data de 16.05.2019, începând cu ora 
10.00 - proba scrisă; -  la data de 21.05.2019, 
începând cu ora 10.00 - interviul. Dosarele de 
concurs se depun la Biroul Resurse Umane din 
cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul 
Unirii nr. 37, bloc A 4, parter, Sector 3, București, 
tel. 021/3233030 interior 21721, 21754, până la 
data de 02.05.2019, ora 14.00. Documentele 
aferente concursului, respectiv anunţul cuprin-
zând condiţiile generale și specifice, calendarul de 
desfășurare a concursului, bibliografia și tematica 
sunt afișate la sediul unităţii și pe pagina de 
internet www.ana.gov.ro, iar secretariatul comisiei 
este asigurat de doamna Fulgeanu Oana.

l Curtea de Apel București organizează concurs, 
în condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante, după cum urmează: Tribu-
nalul Giurgiu. -1 post consilier Clasa I Grad 
profesional asistent: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul științelor economice, 
vechime în specialitate minim 1 an; Dosarele de 
înscriere la concurs vor fi depuse la sediul Curţii 
de Apel București –Splaiul Independenţei, nr. 5, 
sector 4, mezanin, camera M01, în termen de 20 
zile de la data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. Concursul se 
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va desfăşura la sediul Curţii de Apel Bucureşti, 
Splaiul Independenței nr. 5, sector 4, iar proba 
scrisă se va susține în data de 14.05.2019, ora 
16,00. Proba de interviu se susține în maxim 5 zile 
de la susținerea probei scrise. Condiţiile de parti-
cipare, bibliografia şi tematica, după caz, precum 
şi actele necesare înscrierii la concurs, vor fi 
afişate la sediul Curții de Apel Bucureşti şi pe 
pagina web: http://www.cab1864.eu, secțiunea 
Resurse Umane -Concursuri/ Examene. Relaţii 
suplimentare privind depunerea dosarelor de 
concurs la adresa de corespondență email: info-
cabuc@just.ro, relatiicab@just.ro, telefon: 
021.319.82.45, fax. 021.319.16.94.

l Primăria Comunei Dragomireşti -Vale din 
Judeţul Ilfov, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție 
vacantă de referent, clasa III, grad profesional 
asistent din cadrul Compartimentului Asistență 
Socială, Resurse Umane. Concursul cuprinde 2 
probe, respectiv proba scrisă şi proba orală, care 
se vor susţine la sediul Primăriei Comunei Drago-
mireşti -Vale din Str. Micşunelelor, nr.87, Comuna 
Dragomireşti -Vale, Judeţul Ilfov. Proba scrisă va 
avea loc în data de 14.05.2019, orele 10.00. Proba 
orală va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Dragomireşti -Vale din Str. Micşunelelor, nr.87, 
Comuna Dragomireşti -Vale, Judeţul Ilfov, 
respectiv în perioada 12.04.2019 -02.05.2019 ora 
16:30. Dosarele de concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 
din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia vor fi afişate pe pagina de 
internet a Primăriei Comunei Chiajna şi la sediul 
instituției. Informații suplimentare pentru 
primirea dosarelor de concurs se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Dragomireşti Vale din 
Str. Micşunelelor, nr.87, Comuna Dragomireşti 
Vale, Județul Ilfov, sau la telefon: 0756.111.877, 
fax: 021.436.71.65, email:  asistentasociala@
primariadragomirestivale.ro, persoană de contact 
dna Prispian Ana Maria, inspector, clasa I, grad 
profesional asistent.

l Primăria Sectorului 6 organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, astfel: • 2 posturi de consilier 
clasa I, grad profesional asistent din cadrul Servi-
ciului Urbanism şi Amenajare Teritoriu, Studii 
Urbanistice, Direcţia Generală Arhitect Şef. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
Sectorului 6, din Calea Plevnei nr. 147-149: Proba 
scrisă în data de 14.05.2019 ora 10:00. Interviu: 
data şi ora vor fi comunicate ulterior. Perioada de 
depunere a dosarelor de concurs: 12.04.2019 
-02.05.2019. Condiţii generale pentru recrutare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. • Condiţii de 
participare pentru funcţia publică de execuţie de 
consilier clasa I, grad profesional asistent din 
cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajare Teri-
toriu, Studii Urbanistice: 1) Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitec-
tură; 2) Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minim 1 an; • 
Condiţii de participare pentru funcţia publică de 
execuţie de consilier clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi 
Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice: 1) Studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul arhitectură şi urbanism; 2) Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an. Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu 

modificările şi completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs, bibliografia şi atribu-
ţiile prevăzute în fişa postului, se afişează la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi pe site-ul: www.
primarie6.ro. Coordonate de contact: Adresa de 
corespondenţă: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 
6, Bucureşti. Telefon/Fax: 0376.204.437, Email: 
prim6@primarie6.ro. Persoana de contact: 
Enache Valentina -Oana –Consilier juridic, Servi-
ciul Managementul Resurselor Umane.

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă şi teren 3.600 mp sau 1.800 mp teren 
intravilan, în zona Metropolitană Braşov. 
0722/795.029; 0726/060.126.

CITAŢII
l Numitii Cozuc Ioan si Semeniuc Iuliana sunt 
citati la judecatoria Sighetu Marmatiei in dosar 
nr. 437/307/2019 in data de 14.05.2019, reclamanti 
Mahu Ileana si Mahu Vasilica obiect uzucapiune.

l Bot Augustin din sat. Vladnic, com. Parincea, 
jud.Bacau, este chemat personal la interogatoriu 
in data de 15 mai 2019, ora 9,00, sala 2, la Judeca-
toria Slatina, in dosarul nr.10935/311/2018, divort.

l Se citează pârâta Zaharia Camelia Florena, în 
dosar nr. 17272/280/2018 (divorţ), pentru 
termenul din 17.04.2019, ora 8,30, la Judecătoria 
Piteşti.

l Rub Szura, Fesztinger Szura Gelbman, Fesz-
tinger Frenla Kohn, Fesztinger Chaim, Fesztinger 
Racze, Fesztinger Rifke, Fesztinger Iczik, Fesz-
tinger Golda cu ultimul domiciliu cunoscut in 
localitatea Rona de Sus, judetul Maramures, sunt 
chemati la Judecatoria Sighet in ziua de 
16.04.2019 ora 8.30, in calitate de parati in 
Dosarul 3801/307/2018 in proces cu Federatia 
Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul 
Mozaic, in calitate de reclamant, avand ca obiect 
uzucapiune.

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Argeşanu Liliana, domiciliată  în comuna 
Alunu, sat Ocracu, județul Vâlcea, în calitate de 
intimată, în dosarul civil nr. 695/90/2019, cu 
termen de judecată la data de 19.04.2019, având 
ca obiect încetarea măsurii de plasament a copi-
lului Argeşanu Ionela-Bianca, la numita Arge-
şanu Elena şi integrarea în familie, aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

l Subscrisul CREDIDAM - Centru Român 
pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor 
Interpreți, cu sediul în str. C.A. Rosetti nr. 34, 
sector 2, Bucureşti, reprezentat prin director 
general Ştefan Gheorghiu, în calitate de recla-
mant în dosarul nr. 32738/3/2018 aflat pe rolul 
Secției a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, 
având ca obiect drepturile conexe datorate artiş-
tilor interpreți, cităm pârâta, SC Codemor 
Tradițional SRL, cu sediul  social în Municipiul 
Deva, str. Ioan Corvin, bloc G, ap. Garaj nr. 6, 
jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comer-
țului sub nr. J20/124/2016 şi CUI 35542802, să se 
prezinte la termenul de judecată din data de 
09.05.2019, ora 8:30, cam. 101, Complet PI 1.

l Subscrisul Centrul Român Pentru Adminis-
trarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - 
CREDIDAM, cu sediul în Str. C.A. Rosetti, nr. 34, 
sector 2, Bucureşti, reprezentat prin director 
general Ştefan Gheorghiu, în calitate de recla-
mant în dosarul nr. 38661/3/2018, aflat pe rolul 
Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, 
având ca obiect drepturile conexe datorate artiş-
tilor interpreţi, cităm pârâta, JR Pensiune Cetate 
SRL, str. Stadion, nr. 4, Mun. Deva, județul 
Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub numărul J20/1122/2011, CUI 
29369929, să se prezinte la termenul de judecată 
din data de 06.06.2019, cam. 101, PI 1, ora 08:30

l Numitul Văduva Sandu, cu ultimul domiciliu în 
comuna Malu Mare, Dolj, este chemat în instanță 

la Judecătoria Craiova, în calitate de pârât în 
dosarul 16798/215/2018, în data de 16.04.2019, 
ora 9.00, în proces cu Diaconu Claudia.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment 
prin procedura simplificata in dosarul nr. 
4794/105/2018, Tribunal Prahova, conform 
sentintei nr. 251 din 02.04.2019 privind pe SC 
Ralovi Construct SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță in vederea intocmirii tabelului 
suplimentar 17.05.2019, întocmirea tabelului 
suplimentar al creanțelor 17.06.2019, întocmirea 
tabelului definitiv consolidat 17.07.2019.

l A.P.M.Vrancea şi SC Soragmin SRL cu sediul 
în sat Sălcioara, comuna Banca, județul Vaslui, 
anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare 
a planului urbanistic zonal „amenajare iaz 
piscicol în extravilan oraş Mărăşeşti, T86, P461, 
cu valorificare agregate”, propus a fi amplasat în 
extravilanul municipiului Mărăşeşti, T86, P461, 
județul Vrancea, în procedura de adoptare fără 
evaluare de mediu. Observaţiile publicului se vor 
primi în scris, sub semnătură şi cu date de identi-
ficare, la sediul A.P.M.Vrancea, de luni pâna joi, 
între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8,00-
14,00, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data publicării anunţului.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat 
asupra deciziei de emitere a acordului de mediu 
pentru “Lucrari de amenajare platforma, drum 
acces si foraj sonda H11 Independenta” si “Echi-
pare de suprafata si conducta de amestec sonda 
H11 Independenta”, propuse a fi realizate in 
extravilan comuna Schela, jud. Galati, titular SC 
OMV Petrom SA. Proiectul acordului de mediu 
poate fi consultat la sediul APM Galati, str. Regi-
ment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, intre 
orele 8:30 -16:00 si vineri intre orele 8:30 -13:30, 
precum si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmgl.anpm.ro. Observatiile /contestatiile 
publicului se primesc la sediul APM Galati, str. 
Regiment 11 Siret nr. 2, pana la data de 
19.04.2019.

l Private Liquidation Group IPURL, lichidator 
judiciar în dosarul nr. 8134/111/2011, aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea 
Fruitland SRL, CUI RO85406,  J05/246/1992, 
face public următorul anunț referitor la pasul de 
supraofertare privind imobilul situat la adresa 
din Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei, 
nr.240 aparținând debitoarei. Supraoferta, 
trebuie sa fie de minim 38.850,00 euro sumă care 
cuprinde şi pasul de ofertare de 5% stabilit în 
procedura. Oferta se va depune la sediul lichida-
torului judiciar, în termen de 30 de zile de la data 
publicării prezentului anunț. Informații supli-
mentare se pot obține prin: e-mail: office@plgin-
solv.ro, Tel: 0359/463661, Fax: 0359/463662.

l S.C. Promotii Si Constructii Mot S.R.L. având 
sediul în str. Avrig nr. 25-29, et. 4, ap. 14, locali-
tatea Arad, titular al P.U.Z. – “construire imobil 
locuinte si prestari servicii P+8E+2ER”, amplasat 
municipiul Arad, Calea Iuliu Maniu, nr. 108,  CF 
nr. 306216 Arad anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune 
a planului/programului poate fi consultată la 
sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, 
FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni până 
joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 
13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc 
în scris la sediul APM ARAD, în termen de 15 zile 
de la data publicării anunţului.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii generale de insolventa in dosarul nr. 
5551/105/2018 Tribunal Prahova, conform 
sentinței nr. 379 din 03.04.2019 privind pe SC 
Misonic SRL, cu termenele: depunere declarații 
creanță 20.05.2019, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 10.06.2019, întocmirea tabe-
lului definitiv 05.07.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 14.06.2019, orele 
12:00 la sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l SC Romtami SRL, avand sediul in municipiul 
Bucuresti, sector 6, Strada Paduretu, Nr.21A,   
titular al planului P.U.Z.-Construire Hala Depozi-
tare, imprejmuire teren, utilitati, jud.Ilfov, comuna 
Clinceni, strada Soseaua de Centura, NC.60707, 
anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de 
incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului 
Special constituit din data de 27.02.2019 urmand 
ca prima versiune a planului sa fie supusa proce-
durii de adoptare de catre autoritatile componente 
fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov 
(tel. 021/4301523)  in termen de 10 zile calendaris-
tice de la  publicarea  anuntului.

l SC Trans Nova Impex SRL, avand sediul in 
municipiul Bucuresti, sector 4, Strada Panselelor, 
Nr.4, Bl.145, sc.2, et.2, titular al planului P.U.Z.-2 

Hale depozitare, marfuri generale, cabina poarta, 
imprejmuire teren si utilitati -jud.Ilfov, comuna 
Ciorogarla, T23/7, P10/1, Soseaua Bucuresti, 
NC.51658, anunta publicul interesat asupra 
deciziei etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special constituit din data de 
13.03.2019 urmand ca prima versiune a planului 
sa fie supusa procedurii de adoptare de catre 
autoritatile componente fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)  in 
termen de 10 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l C.I.I. Stefanescu Ovidiu Alin anunta deschi-
derea procedurii generale a insolventei a debito-
rului SC Giovanni SRL, dosar nr. 681/90/2019 pe 
rolul Tribunalului Valcea. Termenul limită pentru 
depunerea creantelor este 10.04.2019. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 01.05.2019. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 
15.05.2019. Termen  sedinta adunarea creditorilor 
06.05.2019.

l Anunţ public privind dezbaterea publică 
Ecoaqua SA. Ecoaqua SA anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii raportului privind 
impactul asupra mediului, a studiului de evaluare 
adecvată, a studiului de evaluare a impactului 
asupra corpurilor de apă, pentru proiectul 
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată pentru aria de operare a 
operatorului regional în județele Călăraşi şi 
Ialomița în perioada 2014-2020”, propus a fi 
amplasat în județele: Călăraşi, Ialomița, Ilfov, 
precum şi în municipiul Bucureşti. Tipul deciziei 
posibile luate de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi poate fi emiterea acordului de 
mediu sau respingerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Rapoartele şi studiile, după 
caz, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Călăraşi, mun.Călăraşi, str.
Chiciu, nr.2, jud.Călăraşi, şi la sediul Ecoaqua 
SA, cu sediul în jud.Călăraşi, mun.Călăraşi, str.
Progresul, bl.BBB, etaj 3, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.00, şi vineri, între orele 08.00-
13.00. Documentele menţionate sunt disponibile şi 
la următoarea adresă de internet: www.apmcl.
anpm.ro. Dezbaterea publică a raportului privind 
impactul asupra mediului, a studiului de evaluare 
adecvată, a studiului de evaluare a impactului 
asupra corpurilor de apă va avea loc la Consiliul 
Județean Călăraşi, cu sediul în mun.Călăraşi, 
str.1 Decembrie 1918, nr.1, jud.Călăraşi, în data 
de 20.05.2019, începând cu ora 12.00. Publicul 
interesat poate transmite în scris comentarii/
opinii/observaţii privind documentele menţionate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Călăraşi, str.Chiciu, nr.2, jud.Călăraşi, până la 
data de 20.05.2019 (data dezbaterii publice).

l Anunţ public privind dezbaterea publică 
Ecoaqua SA. Ecoaqua SA anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii raportului privind 
impactul asupra mediului, a studiului de evaluare 
adecvată, a studiului de evaluare a impactului 
asupra corpurilor de apă, pentru proiectul 
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată pentru aria de operare a 
operatorului regional în judetele Călăraşi şi 
Ialomița, în perioada 2014-2020”, propus a fi 
amplasat în județele: Călăraşi, Ialomița, Ilfov, 
precum şi în municipiul Bucureşti. Tipul deciziei 
posibile luate de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi poate fi emiterea acordului de 
mediu sau respingerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Rapoartele şi studiile, după 
caz, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Călăraşi, mun.Călăraşi, str.
Chiciu, nr.2, jud.Călăraşi, şi la sediul Ecoaqua 
SA, cu sediul în jud.Călăraşi, mun.Călăraşi, str.
Progresul, bl.BBB, etaj 3, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.00, şi vineri, între orele 08.00-
13.00. Documentele menţionate sunt disponibile şi 
la următoarea adresă de internet: www.apmcl.
anpm.ro. Dezbaterea publică a raportului privind 
impactul asupra mediului, a studiului de evaluare 
adecvată, a studiului de evaluare a impactului 
asupra corpurilor de apă va avea loc la Primăria 
Urziceni, cu sediul în mun.Urziceni, Calea Bucu-
reşti, nr.104, jud.Ialomița, în data de 21.05.2019, 
începând cu ora 12.00. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii/opinii/observaţii 
privind documentele menţionate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, str.
Chiciu, nr.2, jud.Călăraşi, până la data de 
21.05.2019 (data dezbaterii publice).

l Informare. Această informare este efectuată de 
Ecoaqua SA, cu sediul în municipiul Călăraşi, str.
Progresul, bloc BBB, etaj 3, jud.Călăraşi, 
tel.0242.312.705, 0372.714.752, fax: 0242.311.923, 
ce intenţionează să solicite de la Administraţia 
Naţională „Apele Române” aviz de gospodărire a 
apelor pentru realizarea lucrărilor propuse prin 
proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infras-
tructurii de apă şi apă uzată pentru aria de 
operare a operatorului regional în județele Călă-
raşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, ampla-
sate în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov, precum 
şi în municipiul Bucureşti. Aceste lucrări constau 

atât în reabilitarea construcţiilor existente, cât şi 
în construcţii noi. Ca rezultat al procesului de 
epurare vor rezulta permanent ape epurate prin 
metoda mecano-biologică cu epurare avansată ce 
se vor evacua în râurile Argeş, Ialomiţa şi în 
fluviul Dunărea. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, 
cu modificările şi completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa 
solicitantului după data de 29.03.2019.

l SC Loft Properties AG SRL, având sediul în 
Str.Cibinului, nr.18, cam.2, Sector 5, Bucureşti, 
titular al planului/programului „PUZ- Construire 
2 imobile de locuințe şi birouri/comerț, cu 
regimul de înălțime Corp 1- P+4E şi Corp 2- 
S+P+3E+4Er+5Er”, din Bucureşti, Sector 2, str.
Aurel Vlaicu, nr.85, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obținere a avizului 
de mediu pentru planul/programul menționat şi 
declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune 
a planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bucu-
reşti din Aleea Lacul Morii, nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), Sector 6, de luni până vineri, 
între orele 9.00-12.00. Propuneri sau contestații se 
primesc în scris la sediul APM în termen de 15 
zile de la data publicării prezentului anunț.
SC Rorex Pipe SRL, cu sediul în oraşul Buftea, 
str.Aviației, nr.33, județul Ilfov, anunță publicul 
interest asupra depunerii solicitării de obținere a 
autorizației integrate de mediu pentru activitatea 
de fabricare a plăcilor, foliilor, tuburilor şi profi-
lelor din material plastic conform anexei 1 a Legii 
278/2013, privind emisiile industriale, în categoria 
6.7. Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiec-
telor sau a produselor utilizând solvenţi organici, 
în special pentru apretare, imprimare, acoperire, 
degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, 
curăţare sau impregnare, cu o capacitate de 
consum de solvent organic mai mare de 150kg pe 
oră sau mai mare de 200 de tone pe an. Informa-
țiile privind impactul potențial asupra mediului al 
activității pentru care se solicită emiterea auto-
rizației integrate de mediu pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucureşti, tel./fax: 430.15.23, 430.14.02, 
0746.248.440, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-
13.00, vineri, 9.00-12.00. Observațiile, sugestiile şi 
propunerile publicului se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov sau electronic la adresa de e-mail: 
office@apmif.anpm.ro şi tel./fax: 430.15.23, 
430.14.02, până la data de 01.05.2019 (30 zile 
calendaristice de la data apariției anunțului).

SOMAŢII
l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. nr. 
525/246/2010. Petentul Raţiu Bogdan  solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra imobilului identificat în c.f. 
302299 Şilindia (provenit din c.f.1962 Şilindia) A1 
nr.top.581-591/1.b.1 teren în supr. de 2063 mp. şi 
A1.1 top.581-591/1.b.1 casa din Şilindia nr.293 
(fost nr.1) imobil asupra căruia figurează ca 
proprietar  întabulat sub B.1 Batka Iosif, care a 
decedat la data de 9 septembrie 1961. Petentul 
susţine că foloseşte acest imobil de peste 20 de ani 
de la moartea proprietarului în mod continuu,-
paşnic,public şi sub nume de proprietar. Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să depună de îndată  
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar în termen de 30 de zile de la ultima publi-
caţie se va proceda la rezolvarea cererii.

l Gaiță Ion, în calitate de reclamant în dosarul 
civil nr.8413/318/2017, pârâtă fiind Gaiță Lăcri-
mița Tanța, public soluția pronunțată în acest 
dosar: Admite cererea. Soluția pe scurt: Admite 
acţiunea. Desface din culpa reclamantului căsă-
toria încheiată la data de 19 martie 1988 şi înre-
gistrată în registrul de stare civilă al Consiliului 
Popular al Comunei Urdari, jud.Gorj sub nr.3/19 
martie 1988. După desfacerea căsătoriei pârâta 
va purta numele avut anterior căsătoriei, 
respectiv “Vavură”. Ia act că reclamantul nu 
solicită cheltuieli de judecată. Cu apel.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al SC Upetrolam SA 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 14 mai 2019, la ora 
09:30, la sediul societăţii din Bucureşti, şos.
Berceni nr.104, sector 4, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Modificarea art.13.1. din Actul Constitutiv 
al S.C. Upetrolam care devine: “Societatea este 
administrată de Consiliul de Administraţie 
compus din trei administratori care pot avea 
calitatea de acţionari”. 2. Diverse. În cazul neîn-
trunirii cvorumului la prima convocare, 
adunarea se reprogramează în  acelaţi loc şi la 
aceeaşi oră, pentru data de 15 mai 2019.

l Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă următoa-
rele: În baza Art.28, a Art.40 şi a Art.42 din Statutul 
Federaţiei Române de Golf, urmare a consultărilor 
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avute, se convoacă Adunarea Generală Extraordi-
nară a Federaţiei pe data de 30 aprilie 2019, ora 
10.00, la sediul federaţiei din orașul Breaza, str.
Carierei, nr.24, jud.Prahova. Adunarea Generală va 
avea următoarea ordine de zi: -alocuţiunea preșe-
dintelui; -validarea biroului federal; -validarea 
cluburilor pentru afilierea lor la federație; -modifi-
carea statutului prin: -votul membrilor va fi diferen-
țiat în funcție de tipul facilității pe care o 
exploatează, adică 7 voturi pentru cluburile care își 
desfășoară activitatea pe terenuri championship, 5 
voturi pentru 18 găuri, 4 voturi pentru 9 găuri, 2 
voturi pentru simulatoare sau driving range și un 
vot pentru cluburile membre care nu au acces la 
facilități; -președintele nu poate avea mai mult de 
două mandate, iar acestea nu pot fi consecutive; -pot 
fi candidați la funcția de președinte doar cei care 
sunt președinți sau vicepreședinți ai unor cluburi 
afiliate; -președintele federației nu poate avea nicio 
funcție într-o altă organizație care are legătură cu 
golful, cu excepția funcției din clubul care l-a 
propus; -președintele nu poate propune sau vota 
nimic din ceea ce are legătură cu clubul care l-a 
propus; -președintele poate fi demis imediat, prin 
rezoluția semnată de membri ce însumează 50+1 % 
dintre voturile ce pot fi exprimate, situație în care 
Biroul Federal va delega atribuțiile președintelui 
executiv sau, dacă acesta nu poate exercita 
mandatul interimar, unui vicepreședinte, până la 
AG de alegeri ce va fi convocată conform statutului; 
-admiterea noilor membri se face  prin simpla 
constatare a conformității documentelor statutare 
de către Biroul Federal; -drept de vot au doar cei cu 
cotizațiile plătite la zi până la 1 martie a anului 
curent, excepție făcând noii admiși care au drept de 
vot imediat după validare, fiindcă taxa de admitere 
este o plată anticipată a cotizației; -cluburile excluse 
din federație după data votării noilor prevederi 
statutare se pot reafilia doar după doi ani de la 
excludere, la cerere, cu votul a 50+1 din voturile 
valabil exprimate în Biroul Federal, iar cele excluse 
până în 2019 se pot reafilia la cerere, validarea 
făcându-se tot cu 50+1 din voturile valabil expri-
mate în Biroul Federal; -numărul de vicepreședinți 
ai Federației Române de Golf este de 3; -FRG are 
doi Secretari Generali Adjuncți, aceștia activând la 
cele două sedii secundare ale Federației Române de 
Golf; -FRG are sediu central și două puncte de 
lucru ce se stabilesc de către BF, acestea având 
statut de sedii secundare (pentru ca federația să fie 
prezentă fizic în zonele importante), metoda de 
lucru între SG și SGA și sediul central și cele secun-
dare urmând a se hotărî de catre Biroul Federal; -se 
hotărăște înființarea Școlii Naționale de instructori 
de golf, condusă de un director desemnat de către 
Biroul Federal, cu respectarea legislației în vigoare; 
-toate cluburile membre au obligația de a oferi 
patru ore pe lună -între 8.00 și 19.00- de acces la 
facilități și cursuri gratuite pentru copii de până în 
16 ani, una dintre ore fiind în prima sâmbătă sau 
duminică a lunii, în vreme ce celelalte trei vor fi câte 
una pe săptămână, în oricare zi; -modificările la 
statut pot fi făcute doar cu două treimi din voturile 
exprimate în AG. Diverse. La Adunarea Generală 
vor participa câte un reprezentant cu drept de vot 
din partea fiecărui membru, care va avea asupra sa 
o împuternicire scrisă ce va fi anexată la proce-
sul-verbal. Numele reprezentantului va fi comunicat 
până cel târziu pe 26 aprilie a.c.la adresa de e-mail: 
s.generalfrg@gmail.com.

l Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor Avicola Bucuresti SA nr. 48 din 
03.04.2019. Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor Avicola Bucuresti SA, cu sediul in 
Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, 
cam. 310, J 40/12/1991, CUI RO1551768,  a fost 
convocata prin publicare in Monitorul Oficial al 
Romaniei, partea a IV-a, nr. 896/27.02.2019 si in 
cotidianul Jurnalul din data de 28.02.2019,  data 
de referinta pentru inregistrarea actionarilor fiind 
22.03.2019. Fiind indeplinite conditiile legale si 
statutare pentru validitatea dezbaterilor si delibe-
rarilor, Adunarea Generala Extraordinara a 
Acţionarilor Avicola Bucuresti SA, intrunita in 
data de 03.04.2019, ora 1000, la prima convocare, 
cu participarea directa, prin reprezentare sau prin 
corespondență a acționarilor ce deţin 7.981.093 
actiuni, reprezentând 99,3968% din numărul total 
de drepturi de vot, hotaraste: 1. Aproba retragerea 
de la tranzactionare de pe piata ATS-AeRO Stan-
dard a valorilor mobiliare emise de societatea 
AVICOLA BUCURESTI SA, in temeiul prevede-
rilor art. 60, lit. c) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 
218 si 115 lit. b) punctul A din Regulamentul ASF 
nr. 5/2018. 2. Aproba radierea valorilor mobiliare 
din evidenta ASF si transformarea societatii in 
societate de tip inchis, ca urmare a retragerii de la 
tranzactionare. 3. Aproba Raportul de evaluare a 
actiunilor emise de societatea AVICOLA BUCU-
RESTI SA intocmit de evaluatorul autorizat 
independent CMF CONSULTING SRL cu privire 
la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in 
cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii. 
4. Aproba pretul de 3,1446 lei/actiune ce urmeaza 
a fi achitat  in cazul cererilor de retragere a actio-
narilor din societate. 5. Aproba urmatoarea 
procedura de exercitare a dreptului de retragere a 
actionarilor si de achitare a contravalorii actiu-
nilor in cazul retragerii actionarilor din societate, 
in conformitate cu art. 115 lit. b) punctul A din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Procedura: • Toti 
actionarii inregistrati la data de referinta  care nu 

au participat la AGEA urmeaza sa fie informati 
prin scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire cu privire la hotararea AGEA de retra-
gere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe 
actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retra-
gerii. Scrisorile se transmit la adresa fiecarui acti-
onar dintre cei mentionati anterior si anume 
adresa existenta in evidenta registrului actiona-
rilor primit de la Depozitarul Central. • Actionarii 
care nu vor fi de acord cu hotararea de retragere 
de la tranzactionare a actiunilor emise de societate 
au la dispozitie un termen de 45 zile de la data de 
inregistrare (09.07.2019) pentru transmiterea in 
scris catre societate a cererilor de retragere din 
societate. • Cererea de retragere se poate transmite 
in scris prin una dintre urmatoarele modalitati: 
-personal la sediul societatii din Splaiul Unirii, nr. 
16, etaj 3, cam 310, sector 4, Bucuresti, numai in 
zilele lucratoare intre orele 9.00- 15.00, actionarul 
avand asupra sa actul de identitate. -prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire transmisa 
la adresa str. Stejarului, nr. 10, Mihailesti, Giurgiu, 
CP. 085200. •Cererea de retragere din societate 
semnata de actionar/ imputernicit va fi insotita 
obligatoriu de urmatoarele acte: -in cazul actiona-
rilor persoane fizice: de o copie a actului de identi-
tate certificata pentru conformitate cu originalul si 
de procura in original, daca cererea este depusa de 
imputernicit; -in cazul actionarilor persoane juri-
dice: de o copie a certificatului de inregistrare 
certificata pentru conformitate cu originalul, 
dovada ca persoana care a semnat cererea de 
retragere din societate este reprezentantul legal/
conventional al actionarului persoana juridica, 
copie a actului de identitate al reprezentantului 
legal/conventional certificata pentru conformitate 
cu originalul si, daca va fi cazul, alte documente 
conform legii. • Cererea de retragere semnata de 
actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv 
modalitatea prin care se doreste efectuarea platii 
cu respectarea dispozitiilor art 177 din Regula-
mentul 5/2018 al ASF. • Cererea de retragere va 
putea fi depusa de acţionarii existenţi la data de 
înregistrare cu condiţia ca aceștia să fi deţinut 
respectivul pachet de acţiuni și la data de referinţă 
a AGEA. • Contravaloarea actiunilor se va achita 
actionarilor care solicita retragerea din societate in 
termen de 15 zile lucratoare de la primirea cere-
rilor de retragere. • Modelul de cerere de retragere 
se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scri-
sorii recomandate transmise de societate sau 
direct la sediul societatii din Splaiul Unirii, nr. 16, 
etaj 3, cam 310, sector 4 , Bucuresti. 6. Aproba 
mandatarea d-nei Terez Zarug, Director General, 
să efectueze toate procedurile și formalitățile 
prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a 
Hotararii AGEA, să depună și să semneze în acest 
scop în numele societatii, în relatiile cu Registrul 
comertului, ASF, BVB, precum și alte entități 
publice sau private. Mandatarul sus menționat va 
putea delega puterile acordate conform celor de 
mai sus oricarei persoane după cum consideră 
necesar. 7. Aproba data de 09.07.2019 ca data de 
inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 
24/2017 si data de 08.07.2019 ca data „ex date”, 
conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 
5/2018. Presedintele Consiliului de Administratie. 
Claudiu Petrescu.

LICITAŢII
l Consiliul Local Holboca organizează licitație în 
vederea concesionării terenului în suprafață de 
2.500mp, nr.cadastral 65270, situat în sat 
Holboca, comuna Holboca, județul Iași, în data de 
6 mai 2019, ora 12.00. Documentația de atribuire 
poate fi achiziționată contra sumei de 50RON. 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Holboca, 
până la data de 2 mai 2019, ora 12.00. Relații la 
telefon: 0232.298.270.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în reorganizare 
Anunta vanzarea prin licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren acces CF 40023, 
cad: 5531 top 1146/4 Reșița,  suprafata de 1.440 
mp - pret 15.110,45 lei; -Teren acces CF 33684, 
cad: 3288 top 1173/1174/22 Reșița,  suprafata de 
583 mp - pret 6.117,45 lei; -Teren acces CF 33685, 
cad: 3289 top 1173/1174/23 Reșița, suprafata de 
1.430 mp - pret 15.005,05 lei; -Teren arabil CF 
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1 Reșița, supra-
fata de 4.477 mp - pret 93.956,45 lei; -Teren arabil 
CF 40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 Reșița, 
suprafata de 1.578 mp - pret 33.116,85 lei;  -Teren 
arabil CF 40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 
Reșița, suprafata de 600 mp - pret 12.591,9 lei; 
situate în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. 
Caraș Severin; -Teren CF 36091 Țerova, top 
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - pret 1.109,25 
lei; -Teren CF 36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafata de 2.732 mp - pret 42.685,3 lei; situate 
în Reșița în apropiere de Calea Caransebeșului, 
jud. Caraș-Sverin -Teren fâneață CF 39948, top 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 5.754 mp - pret 
95.007,05 lei; situat în Reșița zona Calea Caranse-
beșului, jud. Caraș-Severin. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 85% din pretul de evaluare. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al administratorului 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 350 lei + T.V.A. Lici-

tatia va avea loc in data de 19.04.2019, orele 12.30, 
la sediul ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 
21, Jud. Caras - Severin. In caz de neadjudecare, 
se va proceda la organizarea licitatiei pentru data 
de 25.04.2019, orele 12.30.

l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei Eco Automotive 
SRL, scoate la vanzare prin licitatie publica cu 
strigare bunuri mobile si mijloace fixe apartinand 
debitoarei, cu pret de pornire dupa cum urmeaza: 
-Contor trifazic 1 buc 157.00 lei; -Vodafone 600 
Smart Prime 7 Black 4G 1 buc 194.00 lei; -Telefon 
Samsung Galaxy S6 1 buc 584.00 lei; -Telefon 
Samsung Galaxy S6 1 buc 303.00 lei; -Anvelope 
215/75R17.5 cheng chang 1 buc 227.00 lei; -Anve-
lope Res. 265/70R19.5 MI 1 buc 147.00 lei; -Anve-
lope Res. 305/70R22.5 DU 1 buc 147.00 lei; 
Anvelope Res 9.5/75 R17.5MI 1 buc 70.00 lei; 
-Anvelope 145/80R10 4 buc 237.00 lei; -Anvelope 
205/65R15C Matador 1 buc 163.00 lei; -Dacia 
Logan 1 buc 1,200.00 Euro; Skoda Octavia 1 buc 
2,900.00 Euro. Pretul Caietului de Sarcini este de 
650 lei (exclusiv TVA) si se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la Ing Bank -Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asoci-
atii SPRL. Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul contul IBAN: 
RO35 BSEA 0070 0000 0207 3085   deschis la 
Credit Agricole Bank Romania S.A., titular Eco 
Automotive SRL - in faliment, cel mai tarziu cu o 
zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei 
-achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de 
sarcini, ce va fi achitat in contul lichidatorului 
judiciar. Prima sedinta de licitatie a fost fixata la 
data de 17.04.2019, ora 14:30 iar daca bunurile nu 
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatie au fost fixate in data de: 24.04.2019, 
08.05.2019, 15.05.2019, 22.05.2019, 29.04.2019, 
05.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019 si 26.06.2019, la 
ora 14:30, pretul de vanzare fiind stabilit conform 
regulamentului de vanzare. Sedintele de licitatie 
se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 71, et. 5, cam. 502 
- 505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati 
la tel. 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Euro Club Hoteluri Si Restau-
rante SRL societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: Locul de parcare aflat la subsolul 
blocului (locul nr. 13), situat in Bucuresti, Str. 
Cercetatorilor nr. 9, sector 4. Pretul de pornire al 
licitatiei pentru locul de parcare este de 3.140 euro 
inclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini este de 
1.000 lei, exclusiv TVA. Prima sedinta de licitatie a 
fost fixata la data de 25.04.2019 ora 14.30 iar daca 
locul de parcare nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in 
datele de: 09.05.2019, 16.05.2019, 23.05.2019, 
30.05.2019, 06.06.2019, 13.06.2019, 20.06.2019, 
27.06.2019 si 04.07.2019 ora 14.30 la acelasi pret de 
pornire. Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO86 FNNB 0001 
0256 0484 RO01 deschis la Credit Europe Bank 
Romania, Sucursala Bucuresti, pe seama debi-
toarei SC Euro Club Hoteluri Si Restaurante SRL 
cel tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru 
sedinta de licitatie a Caietului de sarcini. -Pretul 
caietului de sarcini se achită prin OP in contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la Ing 
Bank - Sucursala Dorobanti, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502 – 505, 
sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura 
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502 – 505, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Valleriana Medics Consult SRL 
- in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
Si Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunurile 
mobile apartinand SC Valleriana Medics Consult 
SRL - in faliment, pretul de pornire al licitatiei 
fiind diminuat cu 20% fata de cel stabilit prin 
Raportul de evaluare, exclusiv TVA, in bloc sau 
individual, iar lista cu aceste bunuri poate fi obti-
nuta de la lichidatorul judiciar. Pretul caietului de 
sarcini este de 500 de lei, exclusiv TVA si se achita 
prin OP in contul nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti, 
pe seama lichidatorului  judiciar Dinu Urse si 
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din București, Str. Buzesti 
nr. 71, et. 5, sector 1. Garantia de participare la 
licitatie, in valoare de 10% din pretul de pornire 
al licitatiei pentru bunurile mobile pentru care se 
liciteaza, va fi platita in lei la cursul BNR din data 
efectuarii platii, pe seama debitoarei SC Valle-
riana Medics Consult SRL in contul de lichidare 
nr. RO75 CARP 0160 0084 5973 RO01 deschis la 
Banca Comerciala Carpatica. Participarea la 
licitatie este conditionata de depunerea dovezii de 
achitare a caietului de sarcini cat si de dovada 

achitarii garantiei de participare la licitatie care 
se vor depune in original la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, 
et. 5, sector 1, cel mai tarziu cu o zi inainte de data 
si ora stabilite pentru sedinta de licitatie. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
25.04.2019 , ora 14.00 iar daca acestea nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele sedinte de lici-
tatii vor fi in data de: 02.05.2019, 09.05.2019, 
16.05.2019, 23.05.2019, ora 14.00. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com. 

l Anunţ de  participare. 1. Societatea Naţională a 
Sării S.A. -Sucursala Exploatarea Miniera Rm. 
Vâlcea organizează procedura de achiziţie prin 
licitaţie deschisă pentru încheierea unui contract 
de furnizare  pentru instalaţie preparare amestec 
simplu exploziv tip anfo. 2. Legislaţia aplicabila: 
”Regulamentul privind organizarea si desfășu-
rarea procedurilor de achiziţie de produse, 
servicii și lucrări aplicabil în cadrul SNS SA”, 
care va fi pus la dispoziţia ofertanţilor împreuna 
cu documentaţia de atribuire. 3. Procedura apli-
cata: licitaţie deschisă. Achizitorul își rezervă 
dreptul de a negocia preţul de vânzare a produ-
selor înainte de declararea ofertei câștigătoare, 
conform art.67, alin.4 din Regulament. Negoci-
erea preţului va avea loc cu toţi ofertanţii decla-
raţi admisibili și se va face prin depunerea în plic 
închis a unei noi oferte financiare reduse (doar 
pentru elementul preţ!!!). Clasamentul va fi 
refăcut (se va reaplica criteriul de atribuire), după 
depunerea noilor oferte financiare. 4. Cod CPV: 
42996400-8. 5. Valoare estimata: 149.500 lei,  fără 
TVA. 6. Principalul loc de furnizare a produselor: 
Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Vâlcea  
-Sector Extracţie și Preparare Bistriţa, jud. 
Vâlcea. 7. Termenul limită de primire a ofertelor: 
data  23.04.2019  ora 11:00. 8. Adresa la care se 
transmit ofertele: Str. Căpitan Negoescu, nr.15, 
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 9. Limba de redactare a 
ofertelor: limba română. 10. Data, ora și locul 
deschiderii ofertelor: 23.04.2019, ora 12:00. Str. 
Căpitan Negoescu, nr.15, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 
11. Garanţia de participare:  Nu se solicită 
garanţie de participare. 12. Perioada de timp în 
care ofertantul trebuie să își menţina oferta vala-
bilă: 90 de zile. 13. Criteriul de atribuire a 
contractului: cea mai avantajoasa oferta tehni-
co-economică. Documentaţia de atribuire se poate 
obţine, începând cu data publicării prezentului 
anunţ de participare. Informaţii suplimentare 
puteţi obţine la numărul de telefon: 0250733402, 
int.221.Tel. mobil: 0726196512, email: dan.
voicila@ramnicuvalcea.salrom.ro; Documentaţia 
va fi pusă la dispoziţia dumneavoastră prin 
e-mail, după primirea unei solicitări făcuta în 
scris, datată, semnată și înregistrată.

l Debitorul Bet Café Arena SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asoci-
atii S.P.R.L., scoate la vanzare pachetul de bunuri 
mobile: bunuri mobile -Aparate aer conditionat, 
anvelope, autovehicule, echipamente birotica, 
diverse, echipamente antiefractie, electrocasnice, 
electronice, investitii, kituri pentru aparate de 
jocuri, licente software, mobilier, obiecte sanitare, 
obiecte reclama, scule, aparate jocuri/sloturi, stin-
gatoare, telefoane. Pretul de pornire a licitatiei este 
de 21.128.589,07 lei fara TVA, reprezentand 100% 
din valoarea stabilita prin raportul de evaluare. 
Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze 
pana la data si ora licitatiei Caietul de Sarcini ce 
cuprinde Regulamentul de vanzare unde se rega-
seste lista cu bunurile scoase la licitatie. Pretul 
caietului de sarcini este de 1.000 Euro, exclusiv 
TVA, pentru pachetul de bunuri mobile. Contrava-
loarea caietului de sarcini se va achita prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726, 
deschis la ING Bank sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asoci-
atii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Participarea la licitatie este conditionata 
de consemnarea in contul nr. RO18 BREL 0002 
0017 4502 0100, deschis la Libra Internet Bank SA, 
cel tarziu pana la data si ora sedintei de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei 
pentru fiecare bun pentru care se liciteaza. Lista cu 
toate bunurile scoase la licitatie se poate obtine de 
la lichidatorul judiciar. Prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 22.04.2019 , ora 14.00 iar daca 
acestea nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de: 06.05.2019, 
13.05.2019 si 20.05.2019, ora 14.00. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

l Subscrisa  S.C. Apollodor Group S.A. - în fali-
ment, cu sediul în localit. Reșița, str. Zimbrului, 
nr.44, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar 
Licev Grup S.P.R.L., cu privire la anunțul 
publicat în ediția Jurnalului Național din data de 
08.04.2019, facem cunoscut următoarea erată: la 
data de 16.04.2019, ora 12.00, va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. 
A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu 
strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor 

bunuri mobile: mese TV - 8 buc., tabureti - 11 
buc., noptiere - 13 buc., paturi 1 persoana - 14 
buc., saltele 1 pers. - 7 buc., dulapuri 2 uși - 6 buc., 
dulapuri mici hol - 6 buc., cuiere - 6 buc., aparate 
TV mici - 6 buc., mese colt - 2 buc., coltar - 1 buc., 
masă - 1 buc., scaune - 38 buc. Prețul total al 
bunurilor este 941 lei +TVA. Caietul de sarcini se 
poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judi-
ciar la valoarea de 50 lei +TVA, până înainte cu o 
zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În 
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data 
de 16.04.2019, următoarele licitații vor avea loc în 
23.04.2019 și 03.05.2019. Vizitarea imobilelor 
scoase la vânzare se poate efectua cu o progra-
mare prealabilă. Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichida-
torului judiciar.

PIERDERI
l SC Licrif Impex SRL declara pierdute si nule 
urmatoarele Documente de control curse ocazio-
nale nationale, cu nr.: 30129, 47999, 47998, 30128, 
30127, 30126.

l SC LAPTOP 21 SRL declară pierdut Certificat 
de înregistrare seria A, nr.004760/10.09.2001.

l In data de 10.04.2018 am pierdut legitimatia de 
student, pe numele: Vitu Ciprian, eliberata de 
Academia de Politie “Alexandru-Ioan Cuza”. O 
declar nula. In cazul in care o gasiti, va rog sa ma 
contactati la numarul: 0758294794.

l SC TRANS LIV 89 SRL declara pierdute si 
nule urmatoarele Documente de control national, 
cu nr.: 54377, 54378, 56633, 56634, 56635, 79968, 
79969, 48101, 48099.

l Subscrisa BSL Lucy Serv SRL-D, cu sediul 
social în oraș Otopeni, str.23 August, nr.9, bl.U9, 
scara 2, et.1, ap.12, jud.Ilfov, înregistrată la 
ONRC sub nr.J23/3248/2016, având CUI: 
36408052, declarăm pierdute: Certificatul de 
Înregistrare seria B nr.3324543 din 2016 și Certi-
ficatele constatatoare de autorizare emise în baza 
declarației-model 2. Le declarăm nule.

l Subscrisa Romeo Agrolitu SRL, cu sediul social 
în sat Bărbătescu, comuna Axintele, str.Hanului, 
nr.5, jud.Ialomița, înregistrată la ONRC sub 
nr.J21/184/2017, având CUI: 37414567, declarăm 
pierdute: Certificatul de Înregistrare seria B 
nr.3374500 din 2017 și Certificatele constatatoare 
de autorizare emise în baza declarației-model 2. 
Le declarăm nule.

l Pierdut certificat de înregistrare și certificatul 
constatator nr.10354 din 28.02.2018 ale societății 
Not Only Fitness SRL, CUI:32311552, 
J5/1587/2013. Le declar nule.

l Societatea MFRS FARM cu sediul în: locali-
tatea Lehliu-Gară, Oraș Lehliu Gară, județul 
Călărași, C1– magazie, cu o suprafață utilă de 
1.000mp, având număr cadastral 23355-C1, de 
sub AI- A1.1, înregistrată la ONRC Călărași sub 
nr.J51/158/2018, CUI:3669086 declară NULE, 
fiind pierdute Certificatele Constatatoare 
n r. 3 0 3 5 / 0 1 . 0 3 . 2 0 1 8  p e n t r u  S e d i u  ș i 
nr.3035/01.03.2018 pentru Terți.

l Pierdut Certificat Constatator de la punctul de 
lucru din Str.Alexandru Alimanisteanu, nr.12 
Cumpăna, Firma Almar Telecom. Tel. 0724.691.816.

l Pierdut 1 filă din contractul de închiriere înre-
gistrat cu nr. 4350 din 29.11.2006 pe numele 
Anton Maria, emis de SC Titan SA. 

l Pierdut carnet și legitimaţie student pe numele 
Grigorie Ilie Alexandru, emise de Universitatea 
Naţională de Apărare Carol I.

l Pierdut certificat constatator nr. 392968 din 
06.07.2018 pe societatea Bom Gusto SRL, CUI 
31469652 J40/4518/2013.

l Pierdut legitimaţie de student pe numele de 
Tăutu Antonio Teodor, emisă de Universitatea 
Hyperion București.

l Pierdut certificat constatator sediu emis de 
ORCMB la data de 12.06.2015 si certfificat 
constatator terti emis de ORCMB la data de 
12.06.2015. Le declar nule.

l SC Transiris IT Consulting SRL, cu sediul 
in Bucuresti, Str. Matei Basarab, nr.13-15, 
et.6, sector 3, avand CUI RO30144547, declar 
pierdut cod fiscal serie A, nr. 1259371, emis in 
data de 13.06. al sediului secundar (36196936) 
din Str. Ion Negulici, nr.40A, et.2, ap.3, sec.1, 
loc Bucuresti. Il declar nul.

MATRIMONIALE
l Intelectuală doresc partener, 60 - 80 ani, 
Doctor, Avocat, Ofiţer Superior ptr prietenie. 
0762/765.659.


