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➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

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

l Fabrica de cherestea langa Hateg, jud 
Hunedoara, angajeaza muncitori calificati/
necalificati, salariu 3000/2500 lei/luna. 
Relatii la tel: 0755665656.

l Fermă Piscicolă Colţăneni SRL din 
localitatea Mihăilești, jud. Buzău, anga-
jează muncitor piscicol (COR 921602) 
pentru activităţi zilnice de furajare a efecti-
velor de pește, igenizarea, ȋntreţinerea 
bazinelor și a spaţiilor din incinta fermei. 
Relaţii la telefon 0735.262.102.

l Gormet SRL, cu sediul în jud.Cluj, 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, 18B, angajează 
5 operatori la mașini unelte cu comandă 
numerică. CV-urile se pot depune la sediul 
f i r m e i .  I n f o r m a ț i i  l a  t e l e f o n : 
0040.264.715.228.

l SC Olivina Agro Impex SRL, cu sediul în 
Ploiești, Str.Vestului, nr.5, bl.50, ap.41, județ 
Prahova, având J29/121/2015 și CUI 
34021695 angajează Director societate 
comerciala, cod COR 112004, lucrător 
comercial cod COR 522303 și manipulant 
mărfuri cod COR 933303. Rugam trimiteti 
CV la olivinaagro@gmail.com.

l Jupiter Ventures SRL cu sediul în Bucu-
rești, Bd. Constructorilor nr. 20A, Tronson 
B, cam. E4B. 01, et. 4, sector 6, anunţă 
selecţie pentru ocuparea postului vacant de 
Director societate comercială, cv. pe email: 
sstaricu@gmail.com. Tel. 0723152632.

l Consiliul Judeţean Suceava anunță: 
Consiliul Județean Suceava organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea func-
ției publice de execuție vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional superior la Servi-
ciul achiziții publice și contracte din cadrul 
Consiliului Judeţean Suceava. Concursul se 
organizează la sediul Consiliului Județean 
Suceava, în data de 18.06.2019, ora 09,00 
-proba suplimentară, în data de 19.06.2019, 
ora 10,00 -proba scrisă și interviul în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice de minimum 7 ani; -competențe în 
domeniul tehnologiei informației -nivel 
mediu. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial Partea 
a -III-a, la sediul Consiliului Județean 
Suceava din strada Ștefan cel Mare nr. 36. 
Relații suplimentare cu privire la conți-
nutul dosarului, bibliografiei, etc. se pot 
obține la camera 305, sau la telefon 
0230/222548 -int.109.

l În scopul  desfășurării  activităţii, în 
condiţii de eficienţă si eficacitate, CMEB 
SA, cu sediul din Splaiul Unirii, nr. 76, 
Corp A, Mezanin si etaj 1, Bucuresti Sector 
4, scoate la concurs, pe durată nedetermi-
nată, cu normă întreagă, urmatoarele 
posturi, după cum urmează: Serviciul 

Logistica, Control și Protecţia Datelor: -1 
post expert; -1 post consilier juridic; -1 post 
inginer. Sectia Infrastructură: -2 posturi 
instalator; -2 posturi sudori; -1 muncitori 
necalificat. Dosarele de înscriere se vor 
depune la sediul companiei începând cu 
data de 15.05.2019 și până la data de 
21.05.2019, ora 12,00 și vor conţine în mod 
obligatoriu: Cererea de înscriere la concurs 
însoțită de CV; copia actului de identitate; 
copiile diplomelor de studii și ale altor acte 
ce atestă efectuarea unor specializări/
cursuri necesare ocupării postului; copii 
după certificatele de calificare în meserii; 
adeverinţă care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată de către medicul 
de familie. Copiile de pe actele prezentate 
vor fi însoţite de documentele originale. 
Criteriile de selecţie și condiţiile de partici-
pare la concurs, tematica și bibliografia sunt 
precizate în Anunţurile extinse privind 
selecţia pentru ocuparea posturile mai sus 
menţionate și se găsesc la sediul companiei, 
etaj.1, și pe pagina de internet a CMEB SA 
la adresa www.cmeb.com.ro. Informații la 
telefon: 0728.121.056 –Serviciul Resurse 
Umane, Salarizare.

l Primăria Comunei Tătăranu, județul 
Vrancea, organizează concurs în ziua de 06 
iunie 2019, ora 10.00, pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unui post 
contractual vacant de consilier I, superior. 
Condiții de participare: Conditiile generale 
pentru ocuparea postului de consilier I, 
superior, sunt cele prevăzute în art.3 din 
HG nr.286/2011, iar condițiile specifice 
pentru ocuparea postului de consilier I, 
superior, sunt cele înscrise în fișa postului 
aprobată de primarul comunei Tătăranu; 
-Studii: superioare cu diplomă de licență în 
domeniul Știința mediului; -Vechime: 7 ani. 
Copiile de pe act se prezintă însoțite de 
documentele originale, în vederea verificării 
conformității cu acestea. Nu se acceptă 
depunerea de dosare incomplete. Fiecare 
candidat își va depune dosarul cuprinzând 
documentele solicitate la sediul Primăriei 
Tătăranu, organizatoare a concursului, 
primind număr de înregistrare. Concursul 
constă în următoarele etape: 1.selectarea 
dosarelor de înscriere- 04.06.2019. 2.proba 
scrisă în data de 06 iunie 2019, ora 10.00; 
3.interviul: data și ora interviului se vor 
stabili în termen în termen 5 zile. Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai candi-
dații declarați admiși la etapa precedentă. 
Data-limită până la care se vor depune 
dosarele este de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului, respectiv 29.05.2019, ora 
16.00. Dosarele de înscriere se vor depune 
la registratura instituției. Candidatul se 
consideră admis dacă totalizează minim 50 
de puncte la proba scrisă și minim 50 
puncte la interviu potrivit art.28 și art.29 
din HG 286/2011. Ocuparea postului se va 
face în ordine descrescătoare a punctajului 
total obţinut. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon: 
0237.248.005.

l Primăria Orașului Ardud, județul Satu 
Mare, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale de execuție 
vacante: muncitor necalificat I, cu atribuții 
de femeie de serviciu. Condiţii minime 
pentru ocuparea funcţiei contractuale de 
execuție de muncitor necalificat I, cu atri-
buții de femeie de serviciu, în cadrul 
Compartimentului Gospodărire și Întreți-
nere: -condiții generale, conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 martie 

2011, cu modificările și completările ulteri-
oare; -nivelul studiilor: generale; -nu se 
solicită vechime. Concursul se va desfășura 
la sediul Primăriei Orașului Ardud, astfel: 
-În data de 06 iunie 2019, ora 10.00, proba 
scrisă; -Data și ora interviului se vor comu-
nica după susținerea probei scrise. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, și trebuie să 
conțină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de articolul 6 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286 din 23 martie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Informații suplimentare se pot obține la 
sediul instituției  sau la telefon: 
0261.767.130, e-mail: primaria.ardud@
yahoo.com.

l Primăria Mischii, cu sediul în localitatea 
Mischii, str.Eroilor, nr.5, judeţul Dolj, orga-
nizează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de: inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior, Compartimentul Contabilitate, 1 post. 
Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Mischii astfel: -Proba scrisă în data de 
18.06.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 21.06.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiții generale de participare: Îndepli-
nirea de către candidați a condițiilor prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2), cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiții specifice: -Studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență, respectiv studii 
superioare de lungă durată în specialitatea 
științe economice; -Vechimea necesară 
funcției publice de execuție: 7 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Mischii. 
Relaţii suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs la sediul Primăriei Mischii, 
persoană de contact: Dumitrescu Gabriela, 
s e c r e t a r  U A T,  t e l e f o n / f a x : 
0758.833.006/0251.450.194, e-mail: prima-
riamischii@judetuldolj.ro

l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în 
Ineu, str.Republicii, nr.2, jud.Arad, organi-
zează în data de 06.06.2019, ora 09.00, 
concurs, conform HG nr.286/2011 și HG 
nr.1027/noiembrie 2014, pentru următoa-
rele posturi contractual vacante: -2 posturi 
de asistent medical în cadrul Comparti-
mentului Diabet Zaharat, Nutriție și Boli 
Metabolice; -2 posturi de asistent medical în 
cadrul Compartimentului Sterilizare; -un 
post de asistent medical în cadrul Ambula-
torului de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli 
Metabolice. Concursul constă în proba 
scrisă, care va avea loc în data de 
06.06.2019, ora 09.00, și proba practică în 
data de 06.06.2019, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Orășenesc Ineu. Condiții de 
participare: 1.Condiții generale: -pentru 
participarea la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile prevăzute la 
art.3 din HGR 286/2011. 2.Condiții speci-
fice: -asistent medical generalist: -diplomă 
de absolvire școală postliceală sau echiva-
lent în domeniu; -diplomă de bacalaureat; 
-certificat de exercitare a profesiei/adeve-
rință; -autorizație liberă practică vizată la 
zi; -cunoștințe operare PC; -vechime în 
specialitate: minim 3 luni. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-

carea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Orășe-
nesc Ineu. Relații suplimentare la sediul 
Spitalului Orășenesc Ineu, persoană de 
contact: Haragea Adina, telefon: 
0254.511.220.

l Primăria Comunei Năsturelu, cu sediul 
în localitatea Năsturelu, județul Teleorman, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcției 
publice vacante de referent, cls.III, grad 
profesional debutant (Compartiment 
Agricol), 1 post. Concursul se va desfășura 
la sediul Primăriei Comunei Năsturelu 
astfel: -Proba scrisă în data de 14 iunie 
2019, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
18 iunie 2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -studii 
liceale, respectiv studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime: fără 
vechime. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Năsturelu. Relații suplimentare și 
coordonatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs la sediul instituției 
Primăria Comunei Năsturelu, județul 
Teleorman, persoană de contact: Fudulu 
Marian, secretar comună, telefon/fax: 
0247.368.807, e-mail: primarianasturelu@
yahoo.com

l Comuna Ghidfalău, cu sediul în locali-
tatea Ghidfalău, str.Principală, nr.108, 
judeţul Covasna, organizează concurs, 
conform HG nr.286/2011, pentru ocuparea 
postului contractual vacant, cu  timp de 
lucru parțial (4 ore/zi) de: -număr posturi: 
1; -numele funcției: muncitor. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
06 iunie 2019, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 07 iunie 2019, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: minim 12 clase; -vechime 3 ani și 6 
luni. 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 
Primăriei Ghidfalău. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăria Comunei Ghidfalău, 
persoană de contact: Domokos Erika, 
telefon: 0745.296.073, fax: 0267.353.787, 
e-mail: comunaghidfalau@yahoo.com

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul 
în București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale: -1 (un) post asistent medical bloc 
operator chirurgie generală, nivel studii PL, 
vechime în specialitate minim 6 luni, peri-
oadă nedeterminată; -1 (un) post asistent 
medical clinică chirurgie generală I, nivel 
studii PL, vechime în specialitate minim 6 
luni, perioadă nedeterminată; -1 (un) post 
asistent medical compartiment oncologie 
medicală, nivel studii PL, vechime în speci-
alitate minim 6 luni, perioadă nedetermi-
nată; -1 (un) post infirmieră CPU, perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post infirmieră 
secție chirurgie II, perioadă nedeterminată; 
-1 (un) post brancardier BO chirurgie, 
perioadă nedeterminată. Acte necesare în 
vederea participării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului de iden-
titate; -copia certificatului de naștere, de 
căsătorie; -copie acte studii și alte acte care 
atestă efectuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă și, după caz, în specialitate; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; -curri-
culum vitae. Condiții de participare la 
concurs: -are cetățenie română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului Euro-
pean și domiciliul în România; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; -are vârsta-li-
mită reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exercițiu; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberată de medicul 
de familie sau de unități sanitare abilitate; 
-îndeplinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau de condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiții pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, conform 
Ordinului MS nr.1470/2011: 1.pentru asis-
tent medical: -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conform 
HG 797/1997; -concurs pentru ocuparea 
postului; 2.pentru infirmieră: -diplomă 
absolvire școală generală; -certificat absol-
vire curs infirmiere; -concurs pentru 
ocuparea postului; 3.pentru brancardier: 
-diplomă absolvire școală generală; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -10 iunie 
2019, ora 11.00- proba scrisă; -12 iunie 
2019, ora 11.00- interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la concurs: 28 
mai 2019, ora 15.00. Relaţii suplimentare: 
Compartiment RUNOS, tel.021.222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul 
în București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale: 1 (un) post asistent medical principal 
farmacie, nivel studii PL, vechime în speci-
alitate minim 5 ani și 6 luni, perioadă 
nedeterminată. Acte necesare în vederea 
participării la concurs: -cererea de înscriere 
la concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naștere, de căsătorie; 
-copie acte studii și alte acte care atestă 
efectuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă și, după caz, în specialitate; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; -curri-
culum vitae. Condiții de participare la 
concurs: -are cetățenie română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului Euro-
pean și domiciliul în România; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; -are vârsta-li-
mită reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exercițiu; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberată de medicul 
de familie sau de unități sanitare abilitate; 
-îndeplinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau de condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
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de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârsite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiții pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, conform 
Ordinului MS nr.1470/2011: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform HG 797/1997; -adeverință 
care atestă promovarea examenului de grad 
principal; -concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va desfășura la 
sediul unităţii conform calendarului 
următor: -11 iunie 2019, ora 10.00- proba 
scrisă; -13 iunie 2019, ora 10.00- interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 28 mai 2019, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: Compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.59.

l Unitatea Militară 02517, cu sediul în loca-
litatea Craiova, str.Anul 1848, nr.98, judeţul 
Dolj organizează  concurs pentru ocuparea 
unor funcţii contractuale vacante astfel: 1 
post de Referent de specialitate gradul I în 
cadrul Biroului Documentaţii NSIP, 1 post 
de Referent de specialitate gradul III în 
cadrul Biroului Documentaţii NSIP, 1 post 
de referent de specialitate gradul II din 
cadrul Compartimentului Urmărire în Timp 
a Construcţiilor și Instalaţiilor, 1 post de 
referent treapta I în Biroul Apărare Împo-
triva Incendiilor, Securitate și Sănătate în 
Muncă, Protecţia Mediului și Supraveghere 
Tehnică, 1 post de referent treapta a II-a în 
cadrul Biroului Resurse Umane și Logistic. 
Concursul se va desfășura după următorul 
calendar: Proba scrisă în data de 06.06.2019, 
ora  09.00, Proba practică în data de 
11.06.2019, ora 09.00, interviul în data de 
13.06.2019, ora 09.00. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de art.3 din HG nr.286/23.03.2011, precum și 
Condiţii specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcţiei contrac-
tuale astfel: pentru  postul de Referent de 
specialitate gradul I în cadrul Biroului docu-
mentaţii NSIP: nivelul studiilor: universitare 
cu diplomă de licenţă- INGINER în dome-
niul: inginerie civilă, inginerie si manage-
ment, inginerie electrică, inginerie energetică, 
ingineria instalaţiilor și arhitectură într-una 
din  specializările:  Construcţii civile, indus-
triale și agricole, Inginerie civilă, Căi ferate, 
drumuri și poduri, Amenajări construcţii 
hidrotehnice, Ingineria instalațiilor, Inginerie 
urbană și dezvoltare regională, Inginerie 
electrică în construcţii, Îmbunătăţiri funciare 
și dezvoltare rurală, sisteme electrice, electro-
tehnică, Electromecanică, Energetică, Elec-
troenergetică, Arhitectură. Vechime în 
muncă: 6 ani și 6 luni, vechime în speciali-
tate: 6 ani și 6 luni. Pentru  postul de Refe-
rent de specialitate gradul III în cadrul 
Biroului documentaţii NSIP: nivelul studi-
ilor: universitare cu diplomă de licenţă- 
INGINER în domeniul: inginerie civilă, 
inginerie și management, inginerie electrică, 
inginerie energetică, ingineria instalaţiilor și 
arhitectură într-una din specializările: 
Construcţii civile, industriale și agricole, 
Inginerie civilă, Căi ferate, drumuri și 
poduri, Amenajări și construcţii hidroteh-
nice, Ingineria instalațiilor, Inginerie urbană 
și dezvoltare regională, Inginerie electrică în 
construcţii, Îmbunătăţiri funciare și dezvol-
tare rurală, Sisteme electrice, Electrotehnică, 
Electromecanică, Energetică, Electroenerge-
tică, Arhitectură. Vechime în muncă: minim 
6 luni, vechime în specialitate: minim 6 luni. 
Pentru postul de referent de specialitate 

gradul II din cadrul compartimentului 
urmărire în timp a construcţiilor și instalaţi-
ilor sunt: nivelul studiilor: universitare cu 
diplomă de licenţă- INGINER în unul din 
domeniile: inginerie civilă, inginerie electrică, 
inginerie energetică, ingineria instalaţiilor și 
arhitectură într-una din  specializările: 
Construcţii civile, industriale și agricole, 
Inginerie civilă, Căi ferate, drumuri și 
poduri, Amenajări și construcţii hidroteh-
nice, Ingineria instalațiilor, Inginerie electrică 
în construcţii, Sisteme electrice, Electroteh-
nică. Vechime în muncă: 3 ani și 6 luni, 
Vechime în specialitate: 3 ani și 6 luni. Pentru 
postul de referent treapta I în Biroul Apărare 
Împotriva Incendiilor, Securitate și Sănătate 
în Muncă, Protecţia Mediului și Suprave-
ghere Tehnică: Nivelul studiilor: Absolvent 
de studii medii profil tehnic, cu diplomă de 
bacalaureat; pregătire în domeniul sănătăţii 
și securităţii în muncă- nivel mediu (curs în 
domeniul sănătăţii și securităţii în muncă cu 
o durată de cel puţin 80 de ore), cunoștinţele 
de operare pe calculator- Microsoft Office- 
nivel bun; vechime în muncă: minim 3 ani 6 
luni, vechime în specialitate: minim 3 ani 6 
luni. Pentru postul de referent treapta a II-a 
în cadrul biroului resurse umane și logistic: 
nivelul studiilor: Absolvent de studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; cunoștinţele de 
operare pe calculator- Microsoft Office- nivel 
bun; vechime în muncă: minim 6 (șase) luni, 
vechime în specialitate: minim 6 (șase) luni în 
specialitatea referent resurse umane. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 29.06.2019, ora 
12.00, la sediul UM 02517 Craiova. Relaţii 
suplimentare la sediul UM 02517 Craiova. 
Persoană de contact: cpt.Daniel STOICHIN, 
te l .0251 .522 .375 ,  int .114 ,  mobi l : 
0761.698.075.

l Scoala Nationala de Sanatate Publica, 
Management si Perfectionare in Domeniul 
Sanitar Bucuresti organizeaza concurs 
pentru ocupare a 1 (un) post vacant de 
Muncitor calificat treapta IV in cadrul 
Serviciului Administrativ: Conditii generale 
si specifice: -indeplinirea conditiilor preva-
zute la art.3 din ANEXA la H.G. nr. 
286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare; -studii medii minim 12 clase; 
-atestat de paza eliberat de IGPR; 
Concursul vor avea loc la sediul Scolii Nati-
onale de Sanatate Publica, Management si 
Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucu-
resti din str. Vaselor nr.31, sector 2, Bucu-
resti si se va desfasura astfel: -afisarea 
rezultatului selectiei dosarelor de concurs: 
30.05.2019; -proba scrisa la data de 
06.06.2019, ora 11:00; -interviul la data de 
10.06.2019 ora 11:00. Dosarele de inscriere 
la concurs pentru postul vacant se vor 
depune la sediul Scolii Nationale de Sana-
tate Publica, Management si Perfectionare 
in Domeniul Sanitar Bucuresti, la Secreta-
riat, pana la data de 30.05.2019 ora 16:00. 
Relatii suplimentare privind documenta-
tiile de concurs se pot obtine de la sediul 
institutiei, Compartimentul Resurse 
umane, tel. 021.252.78.34 int.105 persoana 
de contact: Ilina Contantin sau de pe site-ul 
institutiei (www.snspms.ro).

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5 cu sediul în București, str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, sector 5, 
organizează concurs în data de 18.06.2019 ( 
proba scrisa)- ora 10:00, pentru ocuparea 
functiei publice de executie vacante, dupa 
cum urmeaza: Compartimentul  Buget 
-Financiar: -1 funcție publică de execuție de 
inspector, clasa I, grad profesional asistent. 
Serviciul Amenzi și Alte Venituri: -1 funcție 

publică de execuție de referent, clasa III, 
grad profesional  asistent. Concursul se va 
organiza conform calendarului următor: 
-depunerea dosarelor se face în termen de 
maxim 20 zile de la data apariţiei anunţului  
în Monitorul Oficial al României, partea a- 
III -a, în perioada 15.05.2019 -03.06.2019 la 
sediul DITL Sector 5 din  București Str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 sector 5 
-Compartimentul Resurse Umane și SSM; 
-proba scrisă se va desfășura în data de 
18.06.2019  ora 10.00 la sediul DITL Sector 
5 din  București Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl. S13 sector 5. -interviul va avea loc, după 
proba scrisă, la o data care va fi anunţată 
ulterior. Condiţiile generale pentru partici-
pare la concurs, condiţiile specifice, biblio-
grafia și atribuţiile din fișele de post sunt 
afișate pe pagina oficială (www.ditl5.ro),  
precum și la avizierul Directiei de Impozite 
și Taxe Locale a Sectorului 5 cu sediul în 
București, str. Mihail Sebastian nr. 23, bl.
S13, sector 5. Relaţii  suplimentare cu 
privire la acest concurs se pot obține la 
sediul Directiei de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5 din Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl. S13, sector 5, tel. 0724500063- inspector 
Samoila Cristina în cadrul Compartimen-
tului Resurse Umane și SSM, e-mail: 
samoila.petruta@ditl5.ro.

l Ministerul Apelor și Pădurilor cu sediul în 
Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1, București, 
scoate la concurs, în data de 06.06.2019, la 
sediul ministerului, următoarele posturi 
contractuale de execuţie vacante, conform 
H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare: Consilier gradul IA 
-  Direcția generală investiții, achiziții și 
logistică. Consilier gradul I - Direcția gene-
rală investiții, achiziții și logistică. Condiţiile 
specifice pentru ocuparea postului de consi-
lier gradul IA: Studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura științelor economice. 
Vechime în specialitatea studiilor necesară 
participării la concurs: minimum 5 ani; 
Perfecţionãri (specializări) : în domeniul 
achizitiilor publice dovedite cu diploma/
atestat/certificat. Cunoștințe de operare/
programare pe calculator(necesitate și nivel): 
Microsoft Office-Word, Excel, Outlook și 
navigare internet – nivel mediu. Cerinţe 
specifice: în funcţie de necesităţile impuse de 
derularea activităţii în domeniu delegări, 
disponibilitate pentru lucru în program 
prelungit. Abilităţi, calităţi și aptitudini nece-
sare : confidenţialitate, abilități de comuni-
care, capacitate de lucru in echipa, capacitate 
de asimilare rapida a informatiilor, prompti-
tudine și eficienţă în efectuarea lucrărilor, 
conștiinciozitate, abilitate de exprimare în 
scris și oral, deschidere, capacitate de 
evaluare, analiză și sinteză, mobilizare la 
solicitări profesionale temporar suplimen-
tare. Condiţiile specifice pentru ocuparea 
postului de consilier gradul I: Studii de 
specialitate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în ramura știin-
țelor economice. Vechime în specialitatea 
studiilor necesară participării la concurs: 
minimum 2 ani; Cunoștințe de operare/
programare pe calculator(necesitate și nivel): 
Microsoft Office-Word, Excel, Outlook și 
navigare internet – nivel mediu. Cerinţe 
specifice: în funcţie de necesităţile impuse de 
derularea activităţii în domeniu delegări, 
disponibilitate pentru lucru în program 
prelungit. Abilităţi, calităţi și aptitudini nece-
sare : confidenţialitate, abilități de comuni-

care, capacitate de lucru in echipa, capacitate 
de asimilare rapida a informatiilor, prompti-
tudine și eficienţă în efectuarea lucrărilor, 
conștiinciozitate, abilitate de exprimare în 
scris și oral, deschidere, capacitate de 
evaluare, analiză și sinteză, mobilizare la 
solicitări profesionale temporar suplimen-
tare. Concursul se va desfașura la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor, în data de 
06.06.2019 ora 10:00. Data si ora interviului 
se afișează odată cu rezultatul la proba scrisă. 
Termenul limită de depunere a dosarelor de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului privind concursul in 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, de luni 
până joi între orele 08:30 – 17:00 și vineri 
între orele 08:30 – 14:30, la sediul Ministe-
rului Apelor și Pădurilor, Direcția de comuni-
care și resurse umane. Relații suplimentare 
se pot obține la Direcția de comunicare și 
resurse umane, telefon 021 316 0219.

CITAŢII
l Asultanei Elena cheamă în judecată la 
Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe Doja, 
nr.1,  pe Huc Vasile în dosar nr. 
199/239/2018, având ca obiect partaj succe-
soral. Termen 22 mai 2019.

l Paratul Lakatos Istvan, domiciliat in 
Herend 3011, str. Kokengesi, nr. 45, jud. 
Veszprem, Ungaria, este chemat in instanta 
pentru termenul de judecata din data de 
11.06.2019, ora 09.00, in dosar nr. 
2602/1752/2017 al Judecatoriei Jibou, 
avand ca obiect succesiune.

l Se citează pârâtul Del Toro Emanuel cu 
ultimul domiciliul cunoscut în Toretto, Via 
Muracche nr. 51 Italia, pentru data de 
24.06.2019, ora 9.00, sala J2, Judecătoria 
Brașov, în dosarul 28076/197/2018, având 
ca obiect ordonanță președențială recla-
mant fiind Ganea Corina.

l Se citează în calitate de pârâţi numiţii 
Oltean Sorin, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în municipiul Constanţa, Antonio 
Disanton, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Constanţa, Simion Bogdan, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în municipiul 
Constanţa, Simion Dorin, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în municipiul Constanţa, 
Simion Dan, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în municipiul Constanţa, Toma Leonard, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în municipiul 
Constanţa și Grigore Mihai, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în municipiul Brăila, să 
se prezinte în ziua de 31.05.2019 la Judecă-
toria Brăila, în dosar civil fond nr. 
3233/196/2019, având ca reclamant pe 
Gligore Aurel Leonard și ca obiect pretenţii 
(disjuns din dosarul nr. 12029/196/2018 al 
Judecătoriei Brăila).

l Mirică Ligia-Elena, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, Bld.Oltenia, nr.1, 
Bl.164K, Sc.1, Et.8, Ap.26, Judeţul Dolj, 
este citată în data de 27.06.2019, Ora 09.00, 
la Judecătoria Craiova, cu sediul în 
Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.30, Județul Dolj, 
Completul CMF 6, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr.24622/215/2018, având ca obiect 
divorț, reclamant fiind Mirică Marian 
Sorinel.

DIVERSE
l Informare. Această informare este efec-
tuată de Administrația Bazinală de Apă 
Banat, Timișoara, b-dul Mihai Viteazu, 
nr.32, tel.0256.491.848, fax: 0256.491.798, 
e-mail@dab.rowater.com, ce intenţionează 

să solicite de la Administrația Națională 
„Apele Române” aviz de gospodărire a 
apelor pentru desfășurarea unor investiții 
privind realizarea lucrării: „Regularizare 
pârâu Cremeni în orașul Bocșa, jud.
Caraș-Severin”, lucrarea este amplasată pe 
teritoriul administrativ al orașului Bocșa, 
pârâul Cremeni, județul Caraș-Severin. 
Această investiţie este nouă. Scopul lucră-
rilor proiectate pentru „Regularizare pârâu 
Cremeni în orasul Bocșa, jud.Caraș-Se-
verin”, sunt: -Zid de piatră brută- 150.00m; 
-Subzidiri- 178.50m; -Apărări cu gabioane- 
2787.00m; -Zid de sprijin beton- 233.50m; 
-Zid de apărare b.a.- 165.00m; -Praguri din 
gabioane- 2buc.; -Praguri din beton- 16m3. 
Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Persoanele 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 și recoman-
dări se pot adresa solicitantului la adresa de 
mai sus sau telefonic la nr.0744.790.539.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Mic & Mac Association SRL 
desemnat prin hotararea nr.2746 din data 
de 08.05.2019, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
42271/3/2018, notificã deschiderea falimen-
tului prin procedura simplificata prevazuta 
de Legea nr.85/2014 împotriva Mic & Mac 
Association SRL, cu sediul in București 
Sectorul 5, Calea Rahovei, Nr. 319, Bloc 30, 
Scara 2, Etaj 5, Ap. 74, CUI  11235819, nr. 
de ordine in registrul comertului 
J40/11842/1998. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva MIC & Mac Associa-
tion SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - Secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 42271/3/2018, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 
31.05.2019; b) termenul limita pentru verifi-
carea creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 24.06.2019; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea in 
BPI a tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabelului defi-
nitiv consolidat 15.07.2019.

l Euro Edil Invest S.R.L. anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire 3(trei) hale depozi-
tare parter cu supanta birouri, amenajare 
circulatii, spatii verzi, asigurare parcari, 
imprejmuire si utilitati” propus a fi 
amplasat in Oras Popesti-Leordeni f.nr., 
T14, P233/29, nr.cadastral. 113550, Judetul 
Ilfov. Informatiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Autoritatii 
Competente pentru Protectia Mediului 
Ilfov: Bucuresti, Sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, in zilele de Luni-Joi, intre orele 
9:00-12:00 si la sediul Euro Edil Invest 
S.R.L. din Bucuresti, Sector 3, Bdl.1 
Decembrie 1918, nr.26, bl.6, sc.2, et.2, ap.45, 
in zilele de Luni-Vineri, intre orele 9:00-
16:00. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Autoritatii Competente 
pentru Protectia Mediului Ilfov.
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l Barbu Tudora, avand domiciliul in 
comuna Berceni, judet Ilfov, titular al 
planului P.U.Z-parcelare pentru construire 
locuinte, localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T22, P53/2/2, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru PUZ-par-
celare pentru construire locuinte, documen-
tatia  putand fi consultata pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 
(tel.021/212.56.93 ), de luni pana vineri, 
intre orele 900-1400,  incepand cu data de 
15.05.2019.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Tătă-
ranu, din județul Vrancea, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.20 și 22 
începând cu data de 20.05.2019 pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei, 
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 rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Adămuș, din județul Mureș, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.50 începând cu 
data de 20.05.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările ulteri-
oare.  Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Nați-
onale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l SC Bip Real Invest SRL, având sediul în 
Calea Griviței, nr.143, et.1, sector 1, locali-
tatea București, titular al planului PUZ- str.
Pajurei, nr.3B, pentru Ansamblu format 
din clădiri cu destinație socială și locuințe, 
localitatea București, str.Pajurei, nr.3B, 
sector 1, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului 
de mediu pentru planul/programul menți-
onat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/programului 
poate fi consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București din Aleea 
Lacul Morii nr.1 (în spatele benzinăriei 
Lukoil), sector 6, de luni până vineri între 
orele 9.00-12.00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM, 
în termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului. Notă: Anunț la depunerea noti-
ficării- art.9 alin.(1) și art.29 alin.(2).

l Anunț prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială Păunești, 
din judeţul Vrancea, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.19 și 20 
începând cu data de 20.05.2019, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Păunești, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l Stăncescu Şerban-Vlad, cu domiciliul în 
București, sectorul 6, str.Aleea Haiducului, 
nr.1, bl.A3, sc.2, et.9, ap.81, titular al 
planului „Elaborare și aprobare PUZ 
pentru dezmembrare teren arabil intravilan 
cu suprafaţa de 299886,00mp, situat în 
judeţul Giurgiu, comuna Joiţa, CP 087150, 
satul Bâcu, str.Calea București, sola T72, 
parcela 644 în loturi de 400-1000mp pentru 
construirea de locuinţe unifamiliale, cu 
utilităţi, accesate prin drumuri de servitute, 
cu lăţimea de minim 7,00m, în conformi-
tate cu prevederile PUG nr.54/25.11.2010 al 
Comunei Joiţa”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Giurgiu, de nesolicitare a evalu-
ării de mediu pentru proiectul care se va 
realiza în comuna Joita, judeţ Giurgiu. 
Decizia etapei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi consultate la sediul 
APM Giurgiu, din mun.Giurgiu, Şos.Bucu-
rești, bloc 111, sc.A+B, jud.Giurgiu, în zilele 
de luni-joi, între orele 9.00-14.00 și vineri, 
între orele 9.00-12.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://apmgr.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deciziei 
de încadrare timp de 10 zile de la data 
afișării anunțului.

SOMAŢII
l Se notifică pentru termenul de judecată 
din 16 mai 2019, invocarea dreptului de 
proprietate, prin uzucapiune, prin joncți-
unea posesiilor, asupra cotei de 1/3 a 
parcelei înscrisă în CF 305982 Lipova nr. 
top. 1713/b, 1713/a, 1714, proprietar 
tabular Goczoi Kristofor. Cei interesați 
sunt invitați să depună opoziții, cu preci-
zarea că, în caz contrar, în termen de 30 de 
zile de la data emiterii celei din urmă publi-
cații, se va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Debitorul Statii Spalare Vagoane 
Cisterna CFR SSVAC SA societate în 
insolvență, cu sediul în Municipiul Ploiești, 
Str. Ghighiului, Nr. 51, Județul Prahova, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J29/259/1999, 
având CUI 11679382, prin administrator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL și 
administrator special DOBRE MARIAN, 
în conformitate cu Legea 31/1990 privind 
societățile, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și Actul constitutiv 
al societății, convoacă Adunarea Generală 
a Acționarilor în data de 23.05.2019, ora 
12.00, la sediul societății debitoare. 
Adunarea Generală a Acționarilor socie-
tății Stații Spălare Vagoane Cisternă CFR 
SSVAC SA, va avea următoarea ordine de 
zi: 1.Discutarea și aprobare Bilanțului 
Contabil, Contul de Profit și Pierderi și 
Anexele la Bilanțul Contabil încheiat la 
31.12.2018;  2.Descărcarea de gestiune a 
administratorului special pentru exercițiul 
financiar aferent anului 2018. 3.Stabilirea 
persoanei împuternicite să efectueze 
formalitățile legale privind publicarea și 
înregistrarea hotărârilor Adunării Generale 
a Acționarilor și să semneze toate actele și 
documentele necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor adoptate. În cazul 
în care la data menționată mai sus, ca fiind 
data primei convocări nu se întrunesc 
condițiile de validitate prevăzute de Legea 
31/1990 legea societăților sau /și de Actul 
Constitutiv al societății, Adunarea Gene-
rală a Acționarilor este  convocată pentru 
data de 24.05.2019, ora 12 :00 la sediul 
societății și cu aceeași ordine de zi. Infor-

mații suplimentare se pot obține la sediul 
societății și la numărul de telefon: 
0723.216.493.

l Președintele Consiliului de administraţie 
Nasir Iqbal Convoacă:  Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii Agrozoo-
tehnica Făcăeni S.A., cu sediul în comuna 
Făcăeni, strada Fetești nr. 264, Corp C2, 
parter, biroul nr. 1, judetul Ialomiţa, având 
nr. de ordine în Registrul Comerţului 
J21/463/2012, cod fiscal RO 2081346 („Soci-
etatea”), din iniţiativa Consiliului de Admi-
nistraţie, pentru data de  18.06.2019, ora 
12.00, la sediul social al Societăţii. În cazul 
în care adunarea generală convocată nu se 
va putea ţine la data primei convocări, din 
lipsa de cvorum, o a doua adunare generală 
se va putea ţine pe data de 19.06.2019, ora 
12.00, la sediul social al Societăţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 
0728118239. Adunarea Generală Ordinară 
va avea următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea balanţei de verificare la 31.12.2018 și a 
situaţiilor financiare anuale la 31.12.2018 
compuse din „Bilanţ”, „Contul de profit și 
pierdere”, „Date informative” și „Note 
explicative la situaţiile financiare anuale”, 
ţinând cont de Raportul de gestiune al 
administratorilor la 31.12.2018. 2. Apro-
barea pierderii contabile înregistrată la 
31.12.2018, în suma de 864.026,00 Lei.  3. 
Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori. 
4.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltu-
ieli  pentru anul 2019. 5.  Aprobarea împu-
ternicirii Dlui. Joao Costa de Castro, pentru 
a semna în numele și pentru acţionari, toate 
documentele și declaraţiile, să solicite orice 
atestări, inclusiv completarea tuturor docu-
mentelor și îndeplinirea tuturor formalită-
ţilor necesare înregistrării prezentei Decizii. 
6.  Diverse. 

l Președintele Consiliului de administraţie 
Nasir Iqbal Convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii Agromec 
Balaciu S.A., persoana juridică română, cu 
sediul în comuna Balaciu, Calea București nr. 
2, Corp C14, parter, biroul nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, înregistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J21/458/2012, cod fiscal RO 2069440 
(„Societatea”), din iniţiativa Consiliului de 
Administraţie, pentru data de 18.06.2019, 
orele 10.00, la sediul social al Societăţii. În 
cazul în care adunarea generală convocată nu 
se va putea ţine la data primei convocări, din 
lipsa de cvorum, o a doua adunare generală se 
va putea ţine pe data de 19.06.2019, ora 10.00, 
la sediul social al Societăţii. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 0728118239. 
Adunarea Generală Ordinară va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea balanţei de 
verificare la 31.12.2018 și a situaţiilor finan-
ciare anuale la 31.12.2018 compuse din 
„Bilanţ”, „Contul de profit și pierdere”, 
„Date informative” și „Note explicative la 
situaţiile financiare anuale”, ţinând cont de 
Raportul de gestiune al administratorilor la 
31.12.2018. 2. Aprobarea profitului contabil 
înregistrat la 31.12.2018, în suma de 
764.903,00 Lei și se repartizează după cum 
urmează: -0 Lei -rezerva legală; -764.903,00 
Lei -valoare rămasă nerepartizată. Decizia 
repartizării acesteia va fi luată ulterior. 3. 
Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori. 4. 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
pentru anul 2019. 5. Aprobarea împuternicirii 
Dlui. Joao Costa de Castro, pentru a semna 
în numele și pentru acţionari, toate documen-
tele și declaraţiile, să solicite orice atestări, 
inclusiv completarea tuturor documentelor și 
îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare 
înregistrării prezentei Decizii. 6. Diverse. 

l Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor Societăţii Byte Trans Group S.A. în 
data de 24 iunie 2019, cu începere de la ora 
15:00 (ora României), la sediul social al 
Societății din București, sector 4, str. Lână-
riei, nr.101, parter și etaj. Ordinea de zi a 
ședinței AGA va fi următoarea: 1. Alegerea 
unui administrator unic al Societății, având 
în vedere expirarea mandatului adminis-
tratorului unic ing.Hociotă Alecsandru, 
pentru o perioada de 4 ani, pana la 
20.04.2023 și stabilirea indemnizaţiei nete 
lunare. 2. Desemnăm a trei cenzori ai 
Societăţii, pentru un mandat de 3 ani; 3. 
Împuternicirea administratorului unic, 
pentru semnarea hotărârii AGA și pentru a 
îndeplini individual și nu împreună orice 
act sau formalitate cerute de lege pentru 
înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucu-
rești precum și pentru publicarea hotărârii 
AGA conform legii. Dacă nu sunt îndepli-
nite condițiile de validitate la prima convo-
care, se convoacă pentru a doua oară, 
adunarea generală ordinară a acționarilor 
Societăţii Byte Trans Group S.A. pentru 
data de 25 iunie 2019, ora 15:00 (ora Româ-
niei), cu aceeași ordine de zi și în același loc.

LICITAŢII
l Şcoala Gimnazială Sudriaș anunţă că va 
organiza în data de 04.06.2019, ora 10.00, 
„Licitaţie Publică cu strigare” pentru aren-
darea terenurilor agricole aferente școlilor 
primare din satele Traian Vuia și Susani. 
Data-limită de depunere a ofertelor este 
03.06.2019, ora 16.00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la secretariatul Şcolii 
Gimnaziale  Sudriaș ,  nr. te lefon: 
0256.324.518.

l Consiliul Local Breaza, Str. Republicii, 
Nr. 82B, Tel.: 0244/340508, Fax : 
0244/340528, e-mail: contact@primaria-
breaza.ro, organizeaza: Licitatie publica cu 
strigare pentru inchirierea unui teren in 
suprafata de 967 mp, proprietate privata a 
orasului Breaza, situat in Breaza, Fdt. 
Teilor, fn, cu numar cadastral si carte 
funciara 29755, in scop agricol. - data lici-
tatiei: 04.06.2019, ora 10:30 la sediul Prima-
riei Breaza, jud. Prahova; - data limita de 
depunere a documentelor prevazute in 
Caietul de sarcini: 04.06.2019  ora: 10:00; - 
pretul de pornire al licitatiei: 100 lei/an 
pentru intreaga suprafata; - taxa de partici-
pare la licitatie: 50 lei (nerambursabila); - 
pretul Caietului de sarcini: 25 lei 
(nerambursabili -  si se poate procura de la 
sediul  Primariei Breaza, jud. Prahova); - 
garantia de participare: 200 lei.

l S.C. Flasim Com S.R.L, prin lichidator 
judiciar  C.I.I Rusu Ciprian Marian, cu 
sediul in Ploiesti, str.Valeni, nr.65, judetul 
Prahova scoate la vanzare prin licitatie 
publica cu strigare teren intravilan arabil 
situat in Boldesti - Scaeni, jud. Prahova in 
suprafata de 2.235 m.p. tarlaua 50, parcela 
A 2572/62  la pretul de 64.313,41 lei la care 
se adauga cota de TVA conform legislatiei 
in vigoare. Licitatia pentru bunul imobil se 
va tine la sediul lichidatorului in data de 
22.05.2019  ora 15.00, iar in cazul in care 
bunul nu va fi adjudecat de la prima lici-
tatie, aceasta va fi reprogramata pentru  
29.05.2019, 05.06.2019, 12.06.2019, 
19.06.2019, 26.06.2019, 03.07.2019, 
10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019,  aceeasi 
ora si aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de data ince-
perii licitatiei. Relatii suplimentare la sediul 

lichidatorului si la numerele de telefon: 
0722267433, 0733723417, avciprianrusu@
gmail.com.

l RNP Romsilva București prin Direcția 
Silvică Iași, cu sediul în Municipiul Iași, str.
Gheorghe Asachi nr. 2, cod poștal 700482, 
telefon 023224468, cod de înregistrare 
fiscală 1590120, organizează în data de 
27.05.2019, ora 10.00, licitație publică cu 
strigare, având ca obiect ”vânzarea de 
arme utilitare cu țeavă lungă și muniție, 
cal. 7.62 mm” depozitate la armurier auto-
rizat. Documentația de atribuire (Caietul 
de sarcini și Regulamentul de organizare și 
desfășurare a licitației publice cu strigare) 
poate fi preluată gratuit de la sediul unității 
din Iași, str. Gh. Asachi nr.2, judeţul Iași, 
Compartimentul Pază și Protecție Păduri, 
începând cu data de 14.05.2019, în inter-
valul orar 8:30-14:00. Cuantumul garanției 
de participare la licitație este de 10% din 
preţul minim de începere a licitaţiei. 
Garanția de participare la licitație poate fi 
achitată prin virament în contul RO06 
RZBR 0000 0600 0650 2777, deschis la 
Raiffeisen Bank Iași sau cash la casieria 
unității. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 24.05.2019, ora 10:00. 
Data limită de depunere a documentelor de 
calificare (documentele obligatorii necesare 
participării la licitație) este 27.05.2019, ora 
08.30. Acestea se depun la Direcția Silvică 
Iași, județul Iași – Registratură. Prețul 
minim de începere al licitației este 
prezentat detaliat în Caietul de sarcini. 
Fiecare participant la licitație depune o 
singură cerere însoțită de documentele 
necesare și obligatorii participării la lici-
tație, pentru bunul care face obiectul aces-
teia. Licitația publică cu strigare se va 
desfășura la sediul Direcției Silvice Iași, în 
data de 27.05.2019, ora 10.00, la et.al-II-lea, 
în Sala de Conferințe. Instanţa competentă 
în soluţionarea litigiilor apărute este Tribu-
nalul Iași, Secţia Contencios Administrativ, 
str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iași, 
telefon  0232/260600”.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL 
societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.OPEL CORSA, nr. inmatricu-
lare DB-08-SOD, an fabricatie 2008, pret 
pornire licitatie –1.710,00 Euro exclusiv 
TVA; 2.Renault Clio, nr. inmatriculare DB 
06 WEL, an fabricatie 2007, pret pornire 
licitatie –2.250,00 Euro exclusiv TVA; 
3 .Ci troen C5 nr.  inmatr iculare 
DB-08-EKV, an fabricatie 2001, pret 
pornire licitatie –990,00 Euro exclusiv TVA; 
Autoturismele se vand in mod individual. 
4.Bunuri mobile de tip mijloce apartinand 
Tehnofarm Valleriana in valoare de 
6.510,83 Euro exclusiv TVA; Pretul de 
pornire al licitatilor pentru autoturisme si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace 
apartinand Tehnofarm Valleriana SRL 
reprezinta 90% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi 
obtinute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon in prealabil la 021.318.74.25. Pretul 
Caietului de sarcini pentru autoturisme si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace este 
de 500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consemnarea 
i n  c o n t u l  n r .  R O 7 6 B R E L 
0002001680810100 deschis la Libra 
Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei pentru bunurile pentru care se 
liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o 
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zi inainte de data si ora stabilita pentru 
licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi 
achitat in contul lichidatorului judiciar nr. 
RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726  deschis 
la Ing Bank - Sucursala Dorobanti sau in 
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru autovehicule si pentru bunurile 
mobile de tip mijloace, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 27.05.2019, 
ora 15:00, iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 03.06.2019;  
10.06.2019; 17.06.2019; 24.06.2019 ora 
15:00. Toate 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 suplimen-
tare sunati la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul: Comuna Șipote, cu sediul în 
comuna Șipote, str.Alexandru Lăpuşneanu, 
nr.1, județul Iaşi, telefon: 0232.238.333, fax: 
0232.238.320, cod fiscal: 4540291. 2. Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii: 
proprietăţi imobiliare funciare de tip Iaz 
Zugravi în suprafață de 127.600mp, bun 
public, situat administrativ pe teritoriul 
Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna 
Șipote, judeţul Iaşi. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: la sediul institu-
ției. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, înaintată direct sau 
fax/e-mail de la sediul concedentului 

Comuna Șipote, cu sediul în comuna Șipote, 
str.Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, județul 
Iaşi. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compartimentul 
de Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Șipote, str.Alexandru Lăpuş-
neanu, nr.1, județul Iaşi. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea documentaţiei 
de atribuire (inclusiv Regulamentul de 
desfăşurare): Costul documentaţiei: 100Lei. 
Modalitate de plată: Aceste sume se vor 
achita în numerar la casieria concedentului 
sau cu ordin de plată în contul nr.
RO95TREZ24A705000200130X -Trezo-
reria Municipiului Iaşi. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 31.05.2019, 
ora 13.30. 4.Informații privind depunerea 
ofertelor: de la sediul instituției. 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 07.06.2019, 
ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Șipote, str.Alexandru 
Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi, cod poştal: 
707485. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
în original şi un exemplar în copie. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
10.06.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Șipote, str.Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, 
județul Iaşi. 6.Denumirea instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Jude-
cătoria Hârlău, cu sediul în str.Gheorghe 
Doja, nr.1, oraş Hârlău, județul Iaşi, telefon: 
0232.722.344, fax: 0232.722.622, e-mail: 
jud-hirlau-reg@just.ro.

l Consiliul Local al comunei Butimanu 
organizează în data de 04.06.2019, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Butimanu, licitaţie 
publică  în vederea închirierii unui teren în 
suprafaţă de 25,5 ha. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 20.000 lei/ lună, iar perioada 
pentru care se încheie contractul de închi-
riere este de 5 ani. Caietul de sarcini pentru 
participarea la licitaţie se poate achiziţiona 
de la sediul Primăriei Butimanu zilnic între 
orele 09 -12 contra sumei de 500 lei. Taxa de 
participare la licitaţia publică este 500 lei. 
Data limită de depunere a ofertelor este de 
03.06.2019, orele 15.00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 0245.241040, 
persoană de contact Iamandi Constantin 
sau la sediul Primăriei Butimanu.

PIERDERI
l Strabag SRL, J40/13563/1994, CUI RO 
6891914, declar pierdut certificat consta-
tator al punctului de lucru din Sat Chirileu, 
Comuna Sînpaul, nr. cadastral 50708, 
50903, 50876, Jud Mures. Se declara nul.

l Pierdut atestat de marfă emis de ARR 
Dolj pe numele Fota Lucian. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator 
nr.3632/24.01.2007, emis de Oficiul Nați-
onal al Registrului Comerțului Hunedoara 
de la sediul profesional al societății Tero-
prim SRL. Îl declar nul.

l SC Regio Metro Cert SRL anunță pierderea 
din arhivă a cotoarelor carnetelor cu BVM cu 

seriile de la 0003726 până la 0003750, 
0003751-0003775, 0004276-0004300, 0004301-
0004325, 0010201-0010225, 0010226-0010250, 
0010626-0010650, 0037651-0037675, 0037676-
0037700, 0037876-0037900, 0038401-0038425, 
0038451-0038475, 0038476-0038500, 0038626-
0038650, 0101926-0101950, 0101951-0101975, 
0038901-0038925, 0038926-0038950, 0101176-
0101200, 0010926-0010950.

l Pierdut Certificat de competență profesi-
onală pentru transportul rutier de marfă 
nr.0045442 şi Certificat de consilier de 
siguranță pentru transportul rutier al 
mărfurilor periculoase Seria CCS, 
Nr.0021690 pe numele Manyur Iaroslav 
Alin. Le declar nule.

l Pierdut Certificat profesional conducător 
auto marfă, pe numele Roşu Petrică, nr. 
0447065000, eliberat de ARR Teleorman. Îl 
declar nul.

l Societatea Mondelez Romania SA, cu 
sediul în Bucureşti, sector 2, bd.Dimitrie 
Pompeiu, nr.5-7, clădirea C, etaj 6, având 
CUI: 1097530, declară pierdut certificatul 
constatator emis de Registrul Comerțului 
în data de 24.04.2013 al punctului de lucru 
din loc.Ghimbav, oraş Ghimbav, str.Aero-
portului, nr.5, județ Braşov. Îl declarăm 
nul.

l S.C. Invite Systems SRL, cu sediul în 
Voluntari, B-dul Pipera nr. 1/VI, Clădirea 1, 
etaj 8, judeţ Ilfov, înmatriculată în Registrul 
Comerţului cu număr J23/2538/2014, CUI 
22935583 anunţă pierderea certificatului 

constatator nr. 17479/06.03.2018. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut proces –verbal recepţie termi-
narea lucrărilor imobil S+P+M, nr. 
1330/28.02.2012, emitent Primăria comunei 
Ciorogârla jud. Ilfov.

l Pierdut legitimaţie de student şi legiti-
maţie reducere transport pe numele Ungu-
reanu Ștefania Bianca, emisă de Academia 
de Studii Economice din Bucureşti.

l Pierdut certificat constatator nr. 3975 
eliberat la 23.02.2018 de ORC Tulcea pe 
numele SC Dary Mad Factory SRL, 
J36/329/2017, CUI 37702411, Se declară nul.

l Societatea Simple Concept S.R.L., cu sediul 
social in Bucureşti, Sector.2, Strada Fabrica de 
Glucoză, nr.9B, bloc B, scara D, etaj 8, ap.803, 
inmatriculata in Registrul Comertului cu 
nr.J40/14428/2012, CUI 30988570, anunta 
pierderea Certificatului de Inregistrare seria B 
nr.2851053 eliberat la data 18.12.2013 si a 
Certificatelor Constatatoare emise la data 
16.12.2013 eliberate in baza declaratiei pe 
propria raspundere inregistrata sub nr.452864 
din 11.12.2013 pentru sediul social din Bucu-
reşti, sector 2, strada Fabrica de Glucoză, 
nr.9B, bloc B, scara D, etaj 8, ap.803 si pentru 
sediul secundar din Sibiu, Strada G-ral 
Magheru nr.2, jud.Sibiu. Le declaram nule.

l Pierdut Certificat de membru OAMG-
MAMR filiala Arad pe numele Solica 
Ramona Amalia. 

țeles sensul istoriei și și-a îndrumat copiii la studiu. Fiind perioada de înflorire a petrolului, liceul din localitatea Olteni (Teleorman) și Institutul de Petrol șiGaze din București l-au propulsat în această industrie, unde avea să devină un cunoscut și apreciat manager. Firma sa, CHEMOIL, de peste 25 de ani, asigură locuri de muncă multor tineri.  Este mândru de poziția și de realizările în domeniu, fiind posesor al multor distincții și diplome obținute în țară și în străinătate. Din 1994, este președinte al Asociației Petroliștilor Independenți din România (APIR), de altfel și fondator al acesteia.  Totuși, atașamentul față de locurile natale și dragostea față de descendenții Moromeților l-au ținut mereu aproape de Teleorman. Pentru implicarea sa în viața comunităților din zona respectivă (Udupu, Tătărăști, Siliștea Gumești) a primit titlul de cetățean de onoare.
  Fiind înzestrat cu simțul umorului, ca de altfel toți teleormănenii și majoritatea românilor, și-a propus încă din perioada 1980-1990 să „servească la tavă” un umor ușor accesibil tuturor categoriilor sociale. Mai târziu, dar mai bine decât niciodată, în 2017, a început publicarea Enciclopediei Umorului de Buzunar.  Cele 15-20 de volume care vor apărea în circa doi ani îi vor face pe mulți români să zâmbească și să uite de griji, în momentele de călătorie sau de relaxare. 

 Ion Pecie s-a născut în secolul XX în satul Udupu, comuna Tătărăștii de Sus, la câțiva kilometri de Siliștea Gumești, unde a venit pe lume și a învățat Marin Preda.                        T Tatăl lui, Ilie Pecie, om cu nu prea multă școală, citind totuși numeroase cărți, a în-
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