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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 Tunari Salubrizare -Ilfov organizează 
în data de 23.01.2019 concurs recrutare 
pentru 1  Referent .  Detal i i  la 
021.424.43.62.

l Primăria comunei Nănești, judeţul 
Vrancea organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie de 
consilier, clasa I, grad profesional debu-
tant din cadrul Compartimentului 
Urbanism și amenajarea teritoriului. 
Calendarul probelor este: 27 februarie 
2019 ora 10,00 (proba scrisă ) și 28 
februarie 2019, ora 10.00 (interviul). 
Condiţii de participare pentru funcţia 
publică: -Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
în specialitățile construcții, arhitectură 
sau cadastru și amennajare teritoriu. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul instituţiei în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, partea a 
III-a și vor cuprinde în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Copiile de pe acte se prezintă însoţite de 
documentele originale. Bibliografia și 
informaţii suplimentare se pot solicita 
la secretarul comunei Nănești, tel. 
0237.633.400.

l Comuna Lozna, judeţul Botoșani, 
identificată prin C.Î.F. -15676389, orga-
nizează la sediul Primăriei comunei 
Lozna, concurs pentru ocuparea pentru 
perioadă nedeterminată a următoarelor 
posturi vacante de natură contractuală: 

un post de muncitor necalificat - Servi-
ciul de salubrizare, gospodărie comu-
nală și pază. Condiţii generale de 
participare: condiţiile prevăzute la art. 3 
din H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice 
de participare: minim 8 clase; nu se 
solicită vechime. Concursul se va desfă-
șura astfel: 5 Februarie 2019, orele 16.00 
- termen limită de depunere a dosarelor; 
12 Februarie 2019, orele 10.00 - proba 
scrisă; 15 Februarie 2019, orele 16.00 - 
interviul. Pentru înscrierea la concurs 
candidaţii vor prezenta un dosar de 
concurs care va conţine documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 
286/2011. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Comunei Lozna, 
judeţul  Botoșani  ș i  la  te lefon 
+40231.626.481, bibliografia concursu-
rilor este disponibilă accesând pagină: 
www.loznabotosani.ro.

l Primăria Comunei Căteasca, cu 
sediul în localitatea Căteasca, strada 
Principală, nr.289C, judeţul Argeș, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante de: 1.Consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, în cadrul 
compartimentului Resurse Umane, 1 
post, conform HG nr.611/2008. 2.Consi-
lier, clasa I, grad profesional principal, 
în cadrul Compartimentului Economic, 
1 post, conform HG nr.611/2008. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Căteasca astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.02.2019, ora 
10.00; -Proba interviu data și ora susţi-
nerii interviului se va afișa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

1.Pentru postul de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, în cadrul 
compartimentului Resurse Umane: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: nu este cazul. 2.
Pentru postul de consilier, clasa I, grad 
profesional principal, în cadrul 
Compartimentului Economic: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în știinţe econo-
mice; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Căteasca. Relaţii suplimentare și coor-
donatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul institu-
ţiei: Primăria Comunei Căteasca. 
Persoană de contact: Serban Elena 
Izabela ,  secretar,  te lefon/fax : 
0248.661.006, e-mail: primarie@
cateasca.cjarges.ro.

l Spitalul Orășenesc Lipova, cu sediul 
în localitatea Lipova, strada Aurel 
Vânătu, numărul 11, judeţul Arad, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de regis-
trator medical debutant, 1 post, 
conform Hotărâri i  de  Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
11.02.2019, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 11.02.2019, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: diplomă de studii medii 
de specialitate sau diplomă de studii 
medii; -vechime: fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orășenesc Lipova. 

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Orășenesc Lipova, str.A.Vânătu, nr.11, 
jud.Arad, persoană de contact: Chisan 
Simona, telefon: 0257.563.047, fax: 
0257.563.047, e-mail: spital.lipova@
gmail.com.

l Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Prahova, cu sediul în municipiul 
Ploiești, str.Vasile Lupu, nr.60, judeţul 
Prahova, organizează concurs/examen 
prin recrutare din sursă externă pentru 
ocuparea a două posturi vacante de 
personal contractual, respectiv de 
muncitor calificat IV, ambele cu atri-
buții de exploatare și reparații auto, 
conform HG 286/2011. Candidaţii 
trebuie să fie absolvenţi de liceu cu 
diplomă de bacalaureat, profil mecanic 
sau școală profesională, profil mecanic; 
-5 ani vechime în muncă; -2 ani vechime 
în specialitatea postului- exploatare și 
reparații auto; -apt medical și psiho-
logic; -să dețină permis de conducere 
categoria „B”. Cererile de înscriere a 
candidaților și dosarele de concurs în 
volum complet se depun la Inspecto-
ratul Judeţean de Poliţie Prahova- 
Serviciul Resurse Umane, până la data 
de 31.01.2019 (inclusiv)- ora 16.00, iar 
concursul va avea loc după cum 
urmează: 1.Proba scrisă: 06.03.2019, 
începând cu ora 12.00; 2.Interviul: 
13.03.2019, începând cu ora 12.00. 
Persoană de contact: Radu Ionel, 
telefon: 0244.302.113 sau int.20113.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de psiholog stagiar, nivel studii 
superioare, la Cabinetul psihologie din 
Ambulatoriul integrat Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina în data de 
11.02.2019, ora 9.00- proba scrisă și în 
data 14.02.2019, ora 9.00- proba 
interviu. Condiţii specifice de partici-
pare: -diplomă de licență în specialitate; 
-atestat de liberă practică în specialitate. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina- Serv.

RUNOS, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului, până în 
data de 31.01.2019 și trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Bibliografia de concurs este afișată la 
sediul unităţii și pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina- Serv.
RUNOS sau la nr.  de telefon: 
0349.802.550.

l În conformitate cu prevederile O.M.S. 
nr. 284/2007 privind aprobarea Metodo-
logiei-cadru de organizare și desfășurare 
a concursurilor/ examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice, cu modifi-
cările și completările ulterioare, Spitalul 
Universitar de Urgenţă Bucucrești 
organizează concurs/ examen pentru 
ocuparea postului vacant de Director 
Financiar- Contabil la Comitetul 
Director. La concurs/ examen se pot 
înscrie candidaţii care îndeplinesc, 
cumulativ, criteriile generale și specifice: 
Criterii generale: a) au domiciliul stabil 
în România; b) nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; c) au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d) nu 
au vârsta de pensionare, conform preve-
derilor legale în vigoare. Criterii speci-
fice: a) sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în profil 
economic; b) au cel puţin 2 ani vechime 
în specialitatea studiilor; c) deţin certifi-
catul de atestare a cunoștinţelor dobân-
dite în domeniul Sistemului european de 
conturi, precum și de cunoaștere a 
reglementărilor europene în domeniu. 
Dosarul de înscriere se depune la secre-
tarul comisiei de concurs cu cel puţin 5 
zile lucrătoare înainte de data susţinerii 
concursului. Concursul/ examenul 
pentru ocuparea funcţiei de Director 
Financiar- Contabil va avea loc la sediul 
Spitalului, Sala de Consiliu, etaj 1 și 
cuprinde următoarele probe de evaluare: 
a) test-grilă/ lucrare scrisă de verificare a 
cunoștinţelor din legislaţia specifică 
postului; b) susţinerea proiectului de 
specialitate pe o temă din domeniul de 
activitate al postului; c) interviul de 
selecţie. Calendarul de desfășurare a 
concursului/ examenului: Data și ora- 
Etapa concursului/ examenului: 
-06.02.2019 ora 16.00- Termen limită de 
înscriere a candidaţilor; -11.02.2019- 
Verificarea îndeplinirii de către candi-
daţi a condiţiilor de participare la 
concurs (verificarea dosarelor);  
-11.02.2019 ora 13.00- Afișarea listei cu 
rezultatul verificării dosarelor de 
înscriere la sediul spitalului; -11.02.2019 
ora 13.00- 12.02.2019 ora 13.00- 
Primirea eventualelor contestaţii privind 
rezultatele  verificării  dosarelor;  
-13.02.2019 ora 13.00- Afișarea listei cu 
rezultatul final al verificării dosarelor de 
înscriere la sediul spitalului;  -14.02.2019 
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ora 09.00- Susţinerea testului grilă/ 
lucrare scrisă de verificare a cunoştin-
ţelor din legislaţia specifică postului, are 
loc la Sala de Consiliu a S.U.U.B.- etaj 
1. -15.02.2019 ora 09.00- Susţinerea 
proiectului/ lucrării de specialitate pe o 
temă din domeniul de activitate al 
postului după susţinerea testului grilă, 
are  loc  la  Sala de Consi l iu  a 
S.U.U.B.-etaj 1. -15.02.2019 ora 12.00- 
Interviul de selecţie, după susţinerea 
proiectului de speciaitate; -18.02.2019 
ora 10.00- Afişarea rezultatelor concur-
sului la sediul spitalului; -18.02.2019 ora 
10.00– 19.02.2019 ora 10.00- Primirea 
eventualelor contestaţii privind rezulta-
tele concursului; -20.02.2019 ora 10.00- 
Afişarea la sediul spitalului a 
rezultatelor după soluţionarea eventua-
lelor contestaţii şi finalizarea concur-
sului. Publicaţia de concurs, tematica 
pentru testul- grilă de verificare a cunoş-
tinţelor şi temele pentru proiectul/ 
lucrarea de specialitate se găsesc şi pot fi 
consultate pe site-ul unităţii noastre: 
www.suub.ro sau la Serviciul Resurse 
Umane, Splaiul Independenţei nr.169, 
telefon 021.318.05.22, interior 195.

l Institutul Național al Magistraturii cu 
sediul în Bucureşti, bd. Regina Elisabeta, 
nr. 53, sector 5, organizează în  perioada 
18 -22 februarie 2019, concurs de recru-
tare pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie de consilier, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul 
Biroului de relatii internaţionale, 
proiecte cu finanţare externă şi politici 
publice  şi a unei funcţii publice de 
execuţie de consilier, clasa I, grad profe-
sional principal din  cadrul Serviciului 
financiar-contabilitate al Direcţiei econo-
mico -financiare şi administrative. 
Condiții specifice de participare: -pentru  
funcţia publică de execuţie de consilier, 
clasa I, grad profesional superior clasa I, 
grad profesional superior: -minim 7 ani 
în specialitatea studiilor universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă ;  -cunoşt inţe  de  operare / 
programare pe calculator (necesitate şi 
nivel): Microsoft Word, Excel, utilizare 
internet, poştă electronica-nivel avansat 
dovedite cu diplomă/ atestat; -cunoaş-
terea limbii engleze -nivel avansat, 
dovedit cu certificate/ diplome; -capaci-
tatea de rezolvare eficientă a obiectivelor 
şi a problemelor; capacitate de analiză, 
sinteză şi gândire critică; disponibilitate 
de autoperfecționare şi valorificare a 
experienței; capacitate de planificare şi 
organizare; gestionare eficientă a resur-
selor; lucrul eficient în mod independent 
şi în echipă; comunicare şi colaborare; 
asumare a responsabilității; creativitate 
şi spirit de inițiativă; flexibilitate şi adap-
tabilitate; disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit, în condițiile legii; 
rezistență la efort şi stres; relaționare 
socială şi comunicativitate; integritate şi 
loialitate față de valorile instituționale; 
-cursuri de perfecţionare /specializare în 
domeniul proiectelor cu finanțare euro-
peană dovedite cu acte; -pentru funcţia 
publică vacantă de execuţie de consilier, 
clasa I, grad profesional principal: 
-minim 5 ani în specialitatea studiilor 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic. Proba scrisă se va susţine în  
data de 18 februarie 2019, ora 10:00. 
Interviul se va susţine în  data de 22 

februarie 2019, ora 10:00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul instituției în  
termen de 20 de zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului, respectiv până la 
data de 07 februarie 2019, ora 16.00 
inclusiv. Relații suplimentare la nr. de 
tel. : 021.407.62.40 şi pe site-ul www.
inm-lex.ro.

l Primăria Comunei Ștefăneştii de Jos 
-Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției publice vacante de 
Consilier clasa I grad profesional Supe-
rior -Compartiment Contabilitate. 
Condiţii specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de 
Consilier clasa I, grad profesional 
Superior -Compartiment Contabilitate: 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
economic; -vechime în specialitatea 
studiilor: 7 ani. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Ștefăneştii de 
Jos din Șos. Ștefăneşti nr. 116, comuna 
Ștefăneştii de Jos, jud. Ilfov în data de 
18 Februarie 2019, începând cu ora 
11:00 - proba scrisă. Interviul va avea 
loc în data de 21.02.2019. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial, 
respectiv de la data 17.01.2019 până la 
06.02.2019 ora 14:00, iar documentele 
de participare sunt cele prevăzute de 
art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008. Selecţia dosarelor de 
concurs se realizează în 5 zile lucrătoare 
de la expirarea datei limită de depunere 
a dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” 
sau „RESPINS”. Afişarea rezultatelor 
se va face până in data de 13.02.2019, 
ora 14:00. Alte informaţii referitoare la 
organizarea concursului pot fi obţinute 
la nr. de telefon 021-361.35.29 -doamna 
Stanca Ștefania -Consilier Asistent.

CITAŢII
l Numita Berinde Iuoana este citată la 
Judecătoria Sighetu Marmației, jud.
Maramureş, pe data de 22 ianuarie 
2019, sala 14, în calitate de pârâtă, în 
proces cu Ciceu Gheorghe Ioan şi Ciceu 
Maria, având ca obiect constatarea 
dreptului de proprietate şi întabulare.

l Subsemnatul PÂTEA IOSIF 
ȘTEFAN, domiciliat în localitatea 
Rucăr, str. Valea lui Andreiaşi Nr. 88, 
am pierdut Certificat de Pregătire 
Profesională cu Seria 82593, în data de 
14. 01.2019, în localitatea Braşov, jud. 
Braşov. Îl declar nul.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita: Lăcă-
tuşu Adina cu domiciliul în Municipiul 
Mediaş, strada Muncii, bloc 3, apart. 74, 
jud. Sibiu în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 3062/90/2018, cu 
termen de judecată la data de 
18.01.2019, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

l Subsemnata Rădulescu Argentina, 
cu domiciliul în Municipiul Turnu 
Măgurele, strada Griviței, nr. 17, 
județul Teleorman, cheamă în judecată 
şi personal la interogatoriu Asociația 
De Proprietari Nr. 19, cu ultimul sediul 
cunoscut în municipiul Turnu Măgu-
rele, strada Ciprian Stanculescu, bloc 
PO2, scara A, parter (uscător), județul 

Teleorman, în dosarul civil nr. 
226/329/2018 aflat pe rolul Judecătoriei 
Turnu Măgurele, județul Teleorman cu 
termen de judecată la data de 
04.02.2019 avînd ca obiect validare 
poprire.

l Societatea Kerui Petroleum Central 
and Eastern Europe Filiala Bucureşti 
SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, 
strada Nicolae Caramfil nr. 49, etaj 6, 
înmatriculată sub nr. J40/14187/2016, 
prin administrator Guo Zongzhen, este 
citată în calitate de pârâtă în Dosarul 
nr. 4522/109/2018, la Tribunalul Argeş, 
în Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 
7, Sala 6, pentru termenul din 27 
februarie 2019, ora 9, în proces cu 
Ungureanu Dănuţ Marius, pentru 
pretenţii izvorâte din raportul de 
muncă.

l Numitii IUSKO IUOAN l. Iuoan, 
ZUBASKO DUMITRUSANGOUTH 
EMILSCHONGUTH EMIL, Buftya 
Vszyle,  sunt chemati in calitate de 
parati la Judecatoria Dragomiresti in 
dosar nr. 600/224/2018 la data de 
22.02.2019, in contradictoriu cu recla-
mantul Vlad Ioan pentru uzucapiune.

DIVERSE
l Andrei Ioan IPURL notifica deschi-
derea procedurii simplificate de insol-
venta a debitoarei Steroflor Impex SRL 
cu sediul în Ploieşti, Str. Lăpuşna, nr. 
10, bl.31 I, sc. A, et.4, ap.19, județul 
Prahova, dosar nr. 4524/105/2018*, 
Tribunalul Prahova. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admitere 
a creantelor 28.02.2019; termen tabel 
preliminar: 11.03.2019; termen tabel 
definitiv: 04.04.2019; data sedintei 
adunarii creditorilor 15.03.2019, ora si 
locul urmand a fi stabilite de lichida-
torul judiciar, care va convoca toti 
creditorii debitoarei.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Dioşti, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr. 
16, 17, 19, 26, 33 începând cu data de 
22.01.2019, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei  Dioşti, conform art. 
14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l Groseanu Mihai, titular al proiec-
tului “Clădire cu funcțiune mixtă, 
spații comerciale, birouri, spații de 
agrement şi amenajări exterioare”, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
APM ILFOV, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul “Clădire cu funcțiune 
mixtă, spații comerciale, birouri, spații 
de agrement şi amenajări exterioare”, 
propus a fi amplasat în Str.Speranței, 
nr.6-8, Bragadiru, Ilfov. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Ilfov din Bucureşti, 
str.Aleea Lacul Morii nr.1, în zilele de 
Luni-Vineri între orele 09.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: www.apm-ilfov.ro. Publicul 

Interesat poate înainta comentarii /
observații la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Compania Națională de Adminis-
trare a Infrastucturii Rutiere anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul Organizare 
şantier pentru obiectivul -Proiectare şi 
execuție Autostradă Bucureşti-Braşov, 
Tronson Comarnic-Braşov, Lot 2 sector 
Predeal-Cristian, km 162+300-
168+6600 şi drum de legătură, propus a 
fi amplasat în județul Braşov, oraşul 
Râşnov, strada Gării. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Braşov, 
strada Politehnicii, numărul 3, în zilele 
de luni-joi, între orele 08.00-16.30, şi 
vineri, între orele 08.00-14.00. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Braşov.

l Stoian Cristian, beneficiar PUZ- 
Lotizare locuinţe individuale P+2E, 
funcţiuni complementare, anexe gospo-
dăreşti şi utilitat, nr.cad.61911, Tarla 50, 
Parcela 177/8, Lot 1, şi nr.cad.61723, 
Lot 3, Oraş Măgurele, jud.Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a Avizului Favo-
rabil pentru planul/programul menţi-
onat. Documentaţia a fost afişată 
pentru consultare în data de 18.12.2018, 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov, cu 
sediul în Bucureşti, sector 6, strada 
Ernest Juvara, nr.3-5. Observaţii/
comentarii şi sugestii se primesc în scris 
la sediul CJ Ilfov- 021.212.56.93, în 
termen de 15 zile calendaristice de la 
data publicării anunţului.

l SC Aghoras Invent SRL, beneficiarul 
proiectului PUZ- Schimbare funcţio-
nală pentru laborator cercetare şi 
dezvoltare, strada Merilor, nr.18, nr.
cad.59988, Tarla 47, Parcela 166/4, Oraş 
Măgurele, jud.Ilfov, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a Avizului Favorabil pentru 
planul/programul menţionat. Docu-
mentaţia a fost afişată pentru consul-
tare în data de 18.12.2018, pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ilfov, cu sediul în 
Bucureşti, sector 6, strada Ernest 
Juvara, nr.3-5. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul CJ 
Ilfov- 021.212.56.93, în termen de 15 
zile calendaristice de la data publicării 
anunţului.

l Șontea Steluța Florentina a chemat 
în judecată pe pârâtul Oanță I. 
Gheorghe la Judecătoria Alexandria în 
Dosarul nr. 7250/740/2017 pentru decla-
rarea judecătorească a morții pârâtului. 
Orice persoană care deține date privind 
persoana dispărută, Oanță I. Gheorghe, 
născută la 05.10.1929, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Orbeasca, sat 
Orbeasca de Sus, județul Teleorman, le 
poate comunica instanței Judecătoriei 
A l e x a n d r i a  î n  d o s a r u l  n r. 
7250/740/2017.

l SC.Prod Com Impex TGMI 2001.
SRL cu sediul in Str Căzăneşti, Nr 1B, 
Jud.Ilfov,  înregistrată la ONRC 
-ORCTB cu CUI nr. RO 5246708, 
informează pe cei interesaţi ca s-a 

depus solicitarea pentru emiterea  auto-
rizaţiei de mediu pentru activitatea de 
comerţ cu amănuntul al carburanţilor 
pentru autovehicule în magazine speci-
alizate, desfasurată în Bucureşti, sector 
5,Calea Rahovei nr.300-302. Informa-
ţiile la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti din sector 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii 
-în spatele benzinăriei LUKOIL), între 
orele 9 -12, de luni până vineri. Propu-
neri sau contestaţii se pot depune la 
sediul ARPM Bucureşti în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunt.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de adminis-
trație al SC Ascensorul SA, cu sediul în 
Bucureşti, str.George Georgescu, nr.10, 
sector 4, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 
la data de 18.02.2019, ora 14.00, la 
sediul societății, pentru toți acționarii 
înregistrați la Registrul Acționarilor la 
sfârşitul zilei de 01.02.2019 ca dată de 
referință. ORDINEA DE ZI pentru 
AGEA: 1.Aprobarea de principiu a 
divizării sau a desprinderii unei părți 
din patrimoniul societății ASCEN-
SORUL SA; 2.Împuternicirea consi-
l iului  de  admnistraț ie  pentru 
întocmirea şi publicarea proiectului de 
divizare sau desprindere; 3.Aprobarea 
răscumpărării de acțiuni în vederea 
reducerii capitalului social al societății 
şi stabilirea condițiilor acestei dobân-
diri, în special numărul maxim de 
acțiuni ce urmează a fi dobândite, 
durată pentru care se cere autorizația şi 
contravaloarea lor minimă şi maximă. 
4. Aprobarea desființării/radierii 
sediului secundar din str.Austrului, 
nr.36, sector 2, Bucureşti de la Oficiul 
Registrul Comerțului. Dacă la prima 
convocare condiția întrunirii nu este 
îndeplinită, se reprogramează la data 
de 19.02.2019, ora 14.00, în acelaşi loc. 
Preşedinte CA, Georgescu Tudor.

l De la: Marius-Iulian Juncanariu, în 
calitate de administrator al DS Smith 
Packaging Ghimbav SRL. Către: DS 
Smith Packaging International BV. 
Adresa: Amsterdam, Olanda, la adresa 
Harderwijkerweg 41, 6961 GH Eerbeek, 
Olanda. Către: Alistar Virginia. Adresa: 
Braşov, str. General Mociulschi, nr. 25, 
ap.16, judeţul Braşov. Către: Ancu 
Irina. Adresa: Ghimbav, str. Ștefan cel 
Mare, nr.357, judeţul Braşov. Către: 
Balas Ana-Paraschiva. Adresa: 
Ghimbav, str. Morii, nr. 139, judeţul 
Braşov. Către: Balas Octavian-Iulius. 
Adresa: Ghimbav, str. Morii, nr.122, 
judeţul Braşov. Către: Balazs Sandor. 
Adresa: Ghimbav, str.Morii, nr. 154, 
judeţul Braşov. Către: Beicus Cristi-
nel-Dumitru. Adresa: Bucureşti, str.
Nerva Traian, nr.12, bl.M37, ap. 88, 
sector 3. Către: Benedek Albert. Adresa: 
Ghimbav, str.Morii, nr.117, judeţul 
Braşov. Către: Bodeanu Dorina. Adresa: 
Ghimbav, str. Făgăraşului, nr.40, bl.A6, 
ap.18, judeţul Braşov. Către: Bors 
Lucica. Adresa: Codlea, str. Freziei, nr. 
41A, judeţul Braşov. Către: Burceanu 
Dana. Adresa: Ghimbav, str. Făgăra-
şului, nr. 46, judeţul Braşov. Către: 
Butnaru Aneta. Adresa: Ghimbav, str. 
Făgăraşului, nr.46, judeţul Braşov. 
Către: Cernea Stefania. Adresa: 
Ghimbav, str. Făgăraşului, nr. 46, 
judeţul Braşov. Către: Comanelea 
Ileana. Adresa: Ghimbav, str. Făgăra-
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şului, nr. 46, judeţul Braşov. Către: Deak 
Magdalena. Adresa: Ghimbav, str. Făgă-
raşului, nr.36, bl.36, sc.B, ap.20, judeţul 
Braşov. Către: Denes Floare. Adresa: 
Ghimbav, str.Morii, nr. 117, judeţul 
Braşov. Către: Diaconu Niculina. 
Adresa: Ghimbav, str.Făgăraşului, nr. 
19, ap. 8, judeţul Braşov. Către: Dunai 
Anna. Adresa: Ghimbav, str.Făgăra-
şului, judeţul Braşov. Către: Dumitrascu 
Constantin. Adresa: Ghimbav, str.Făgă-
raşului, nr.40, judeţul Braşov. Către: 
Duta Dumitrita. Adresa: Ghimbav, str.
Făgăraşului, nr.46, judeţul Braşov. 
Către: Flueras Ioan. Adresa: Ghimbav, 
str. Făgăraşului, nr. 260D, judeţul 
Braşov. Către: Flueras Maria. Adresa: 
Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.260D, 
judeţul Braşov. Către: Istrate Adriana. 
Adresa: Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.39, 
judeţul Braşov. Către: Kis Profira. 
Adresa: Braşov, str.Sadoveanu Mihail, 
nr.12, ap.2, judeţul Braşov. Către: 
Lorincz Mihai. Adresa: Ghimbav, nr. 
566, judeţul Braşov. Către: Maftei Ioan. 
Adresa: Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.40, 
bl.6, sc.B, ap.2, judeţul Braşov. Către: 
Moraru Maria. Adresa: Codlea, str.
Carpaţi, nr.1, ap.9, judeţul Braşov. 
Către: Nastasa Costica. Adresa: 
Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.40, bl.5, 
ap.10, judeţul Braşov. Către: Nistor 
Antonia. Adresa: Ghimbav, str.Făgăra-
şului, nr.39, ap.17, judeţul Braşov. 
Către: Pavel Vasilica. Adresa: Codlea, 
str. Lungă, nr. 48, judeţul Braşov. Către: 
Pazitor Daniel. Adresa: Dumbrăviţa, 
nr.952, judeţul Braşov. Către: Petris 
Ibolya. Adresa: Ghimbav, str.Unirii, 
nr.479, judeţul Braşov. Către: Pop 
Reghina. Adresa: Ghimbav, str. Morii, 
nr. 117, judeţul Braşov. Către: Popa 
Haralambie. Adresa: Ghimbav, str. 
Morii, nr. 117, judeţul Braşov. Către: 
Racean Lenuta. Adresa: Braşov, str.13 
Decembrie, nr.63, bl.28, ap. 26, judeţul 
Braşov. Către: Rausch Georgeta. 
Adresa: Ghimbav, str.Morii, nr.433, 
judeţul Braşov. Către: Scanteie Neculae. 
Adresa: Ghimbav, str.Făgăraşului, bl.2, 
ap.19, judeţul Braşov. Către: Sebestyen 
Alois. Adresa: Ghimbav, str. Morii, 
nr.117, judeţul Braşov. Către: Socaciu 
Cecilia. Adresa: Braşov, str. Porumbescu 
Ciprian, nr.2, ap. 28, judeţul Braşov. 
Către: Vladau Corina. Adresa: 
Ghimbav, str. Făgăraşului, nr. 39, bl. 39, 

ap. 3, judeţul Braşov. Către: Vladau 
Dumitru. Adresa: Ghimbav, str.Făgăra-
şului, nr. 39, bl. 39, ap. 3, judeţul Braşov. 
Convocare. Data de 15 ianuarie 2019 la 
Adunarea Generală a Asociaţilor DS 
Smith Packaging Ghimbav SRL („Soci-
etatea”). Prin prezenta se convoacă 
Adunarea Generală a Asociaţilor Socie-
tăţii la data de 29 ianuarie 2019, la ora 
11.00 (ora României) („AGA”). AGA va 
avea loc la sediul Societăţii din 
Ghimbav, str. Făgăraşului, nr. 46, judeţ 
Braşov, şi va avea următoarea ordine de 
zi: 1.Analizarea şi aprobarea revocării 
Ideal Consulting SRL din calitatea sa de 
administrator al Societăţii; 2.Numirea 
d-lui Craciun Octavian-Remus ca admi-
nistrator al Societăţii; 3.Aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, precum şi a versiunii actualizate a 
Actului Constitutiv al Societăţii pentru 
a reflecta deciziile ce se vor adopta în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţilor; 
4. Aprobarea desemnării unor împuter-
niciţi pentru efectuarea formalităţilor 
de publicitate cu privire la hotărârile 
adoptate în cadrul AGA şi pentru 
semnarea Actului Constitutiv al Socie-
tăţii; 5.Orice alte aspecte considerate 
esenţiale de către asociaţi. Asociaţii 
menţionaţi în preambulul acestei 
Convocări sunt convocaţi prin prezenta 
la AGA Societăţii din data mai sus 
menţionată. Vă rugăm să asiguraţi 
participarea unui reprezentant autorizat 
în cadrul acestei Adunări Generale a 
Asociaţilor, precum şi -în cazul în care 
reprezentantul nu este un reprezentant 
legal al asociatului, să depuneţi la data 
Adunării Generale a Asociaţilor împu-
ternicirea acordată acestuia de către un 
reprezentant legal al asociatului. În 
situaţia neîndeplinirii condiţiilor de 
cvorum conform Actului Constitutiv al 
Societăţii la data primei întruniri, se va 
convoca o nouă AGA, la aceeaşi locaţie, 
cu aceeaşi ordine de zi, pentru ziua de 
30 ianuarie 2019, la ora 11.00 (ora 
locală). Documentaţia relevantă pentru 
ordinea de zi a Adunării convocate prin 
prezenta este disponibilă şi poate fi 
consultată la sediul Societăţii şi poate fi 
solicitată şi prin e-mail la: Marius-Iu-
lian.Juncanariu@dssmith.com. Pentru 
un răspuns mai rapid la orice întrebări, 
clarificări sau notificări cu privire la 
AGA, vă rugăm să transmiteţi, de 

asemenea, o copie electronică a oricărei 
comunicări relevante pentru această 
convocare prin e-mail la: Marius-Iulian.
Juncanariu@dssmith.com şi o copie în 
format fizic la biroul Eversheds Lina 
&Guia, situat în Victoria Center, etaj 9, 
Calea Victoriei, nr.145, Bucureşti, Sector 
1, 010072. Vă mulţumim. Cu stimă, 
Marius-Iulian Juncanariu, în calitate de 
administrator.

l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor FIRM 
RECOM S.A.: Noi, Consiliul de admi-
nistrație al FIRM RECOM S.A., cu 
sediul în Bucureşti, str. Sergent Nuțu 
Ion nr.2, sector 5, CUI 404262, 
J40/3566/1991, fax 021.410.49.73, 
t e l e f o n  0 2 1 . 4 1 0 . 2 7 . 7 2  e - m a i l 
recom2011@gmail.com, prin Preşedinte 
Dobre Sima Radu Nicolae, prin 
prezenta convocăm adunarea generală 
extraordinară a acționarilor, care se va 
întruni la data de 19 februarie 2019, ora 
17:00, la sediul societății, indicat mai 
sus, la cererea acționarului semnificativ 
Tornado S.R.L., cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea reducerii capitalului 
social al societății FIRM RECOM S.A. 
de la 225.389,20 lei, împărțit în 
2.253.892 acțiuni, cu o valoare nomi-
nală de 0,10 lei fiecare, la 199.892,20 lei, 
împărțit în 1.998.922 acțiuni, cu o 
valoare nominală de 0,10 lei fiecare, 
prin anularea a 254.970 acțiuni deținute 
de acționarul Tornado S.R.L., cu o 
valoare nominală de 0,10 lei fiecare, 
respectiv o valoare totală nominală de 
25.497 lei. 2. Stabilirea ca drepturi de 
retragere pentru acțiunile anulate a 
sumei de 4,41 lei/ acțiune, respectiv a 
sumei totale de 1.124.417,7 lei, sumă ce 
se va plăti acționarului Tornado SRL, 
în termen de 30 de zile de la înregis-
trarea reducerii de capital social la 
Oficiul Registrului Comerțului Bucu-
reşti. 3. Modificarea actului constitutiv 
al Firm Recom S.A. după cum 
urmează: Art. 6 şi art. 7 din actul 
constitutiv vor avea următorul conținut: 
”Art. 6. Capitalul social. Capitalul 
social al S.C. FIRM RECOM S.A. este 
de 199.892,20 RON, împărţit în 
1.998.922  acţiuni cu o valoare nomi-
nală de 0,1 RON /acţiune, emise în 
formă dematerializată, a căror repar-
tiţie este evidenţiată la un registru 
independent al acţionarilor care va fi 
decis de Consiliul de Administraţie al 
societăţii. Art. 7. Constituirea capita-
lului social. Capitalul social subscris 
este vărsat de acţionari în numerar şi în 
natură după cum urmează: •74.209 
RON în natură, echivalentul a 742.090 
acţiuni nominative, reprezentând 
37,1245% din capitalul social; 
•125.683,2 RON în numerar, echiva-
lentul a 1.256.832 acţiuni nominative, 
reprezentând 62,8755% din capitalul 
social.” 4. Formularea de către Firm 
Recom S.A. a unei oferte publice de 
cumpărare a propriilor acțiuni în scopul 
unei reduceri viitoare de capital social 
în limita unui număr de 176.464 
acțiuni, la prețul de 4,41 lei per acțiune, 
respectiv în limita sumei totale de 
778.207 lei, pentru a permite şi celorlalți 
acționari ce nu ar aproba reducerea de 
capital să vândă proporțional din acțiu-
nile pe care le dețin la Firm Recom S.A. 
la acelaşi preț pe care îl va obține 
Tornado SRL ca urmare a anulării 
acțiunilor prin reducerea de capital. 
Mandatarea Consiliului de Adminis-
trație pentru a face toate actele nece-
sare derulării acestei oferte publice de 
cumpărare a propriilor acțiuni pe piața 

de capital. 5. Aprobarea ca plata drep-
turilor de retragere precum şi sumele 
folosite în oferta publică de cumpărare  
să se facă din sursele proprii ale socie-
tății sau din sume împrumutate de 
societate în acest scop, fără a se depăşi 
valoarea rezervelor societății, Consiliul 
de administrație fiind împuternicit prin 
hotărârea adunării generale extraordi-
nare să semneze orice fel de contracte 
de împrumut cu persoane fizice sau 
juridice pentru asigurarea sumelor de 
bani necesare plății drepturilor de retra-
gere, respectiv pentru derularea ofertei 
publice arătate, în limita totală de 
1.902.624,7 lei. 6. Stabilirea persoanelor 
împuternicite pentru aducerea la înde-
plinire a hotărârilor adoptate de 
adunarea generală extraordinară. 7. 
Aprobarea datei de 20 martie 2019, 
propusă ca dată de înregistrare. 8. 
Aprobarea datei de 19 martie, propusă 
ca ex-date. În cazul în care, la data de 
19 februarie 2019, nu este întrunit 
cvorumul, adunarea generală se va 
întruni la data de 20 februarie 2019, ora 
17:00, la sediul societății, indicat mai 
sus, cu aceeaşi ordine de zi. Accesul 
acționarilor la lucrările adunării gene-
rale se face prin verificarea actului de 
identitate, în cazul persoanelor fizice, şi 
a procurii speciale, în cazul acționarilor 
persoane juridice şi a acționarilor 
persoane fizice reprezentate. Unul sau 
mai mulți acționari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puțin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a. de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, în cel mult 15 zile de 
la publicarea convocării, cu condiția ca 
fiecare punct să fie insoțit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; b. de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale. Drepturile 
prevăzute mai sus pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin poştă sau 
e-mail cu semnătură electronică). Acți-
onarii îşi pot exercita aceste drepturi în 
cel mult 15 zile de la data publicării 
prezentei convocări. Fiecare acționar 
are dreptul să adreseze întrebări Consi-
liului de administraţie privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării generale. 
Societatea are obligația de a răspunde 
la întrebări, cel mai târziu cu 5 zile 
înainte de data adunării generale. Acți-
onarii îşi pot exercita dreptul de vot 
asupra punctelor înscrise pe ordinea de 
zi: a. personal; b. prin reprezentant, care 
va prezenta formularul de procură 
specială completat de acționarul repre-
zentat. Formularul de procură specială 
va fi expediat prin poştă gratuit acțio-
narului interesat, în baza unei cereri a 
acestuia, ce poate fi depusă la sediul 
societății sau trimisă prin faxsau e-mail 
cu semnătură electronică. Procurile 
speciale pot fi primite cel mai târziu la 
data întrunirii adunării generale, înso-
țite de o copie a actului de identitate sau 
a certificatului de înregistrate al acțio-
narului reprezentat. c. prin corespon-
dență, iar votul urmează a fi trimis, 
respectiv primit prin fax cel mai târziu 
la data întrunirii adunării generale. 
Data de referință este 6 februarie 2019. 
Numai aceia care sunt acționari la 
această dată au dreptul de a participa şi 
de a vota în cadrul adunării generale. 
Toate documentele legate de punctele 
înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar 
nefiind limitate la documentele care 
urmeaza sa fie prezentate adunarii 
generale şi proiectul de hotărâre vor fi 

puse la dispoziția acționarilor începând 
cu data de 18 ianuarie 2019, în baza 
unei cereri scrise a acestora. Bucureşti, 
15 ianuarie 2019. Preşedintele Consi-
liului de administrație, Dobre Sima 
Radu Nicolae. 

l Convocator. Subscrisa Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul in Timisoara, str. Nicu Filipescu 
nr.4, ap.14, jud. Timis si sediul ales in 
Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului 
nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, in calitate de adminis-
trator judiciar al debitoarei  SC Arin-
dustries SRL cu sediul in Drobeta 
Turnu Severin, str. George Cosbuc 
nr.3A, sc. 1, parter, ap. 1, jud. Mehe-
dinti, J25/250/2018, CUI 16238557, 
conform Incheierii de sedinta din data 
de 24.10.2018, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 2217/101/2018, în temeiul 
art. 53 alin. (1) şi art.  58 alin. (1) lit. g) 
din Legea 85/2014, convoacă Adunarea 
Generală A Asociatilor  S.C. Arindus-
tries S.R.L. care se va desfăşura în 
DATA de 22.01.2019, ORA 12:00, la 
sediul ales al administratorului judiciar 
Consultant Insolventa SPRL din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinți. Ordine de zi: 1. Inlocuirea 
administratorului special al debitorului 
SC Arindustries SRL, doamna Miron 
Mihaela, ca urmare a cererii asociatului 
majoritar al SC Arindustries SRL, 
domnul Ariozzi Adolfo, inregistrata la 
biroul administratorului judiciar sub nr. 
18 din data de 15.01.2019. Accesul 
Asociatilor la Adunarea Generală se 
face în baza procurii speciale acordată 
persoanei fizice/juridice care îi repre-
zintă. Asociatii Societății au posibili-
tatea de a vota prin corespondență. În 
acest sens, pe baza convocatorului, 
acționarii vor prezenta, în forma scrisă, 
sub semnătură şi cu aplicarea ştampilei, 
comentariile şi poziția lor cu privire la 
fiecare aspect de pe ordinea de zi.  
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvență S.P.R.L. Filiala Timis prin 
Serban Valeriu

LICITAŢII
l Consiliul Local al Municipiului 
Petroşani - Serviciul Public Adminis-
trația Piețelor Petroşani organizează în 
data de 28.01.2019 licitație deschisă cu 
strigare pentru închirierea unui spațiu 
situat la micro-piața Petroşani. În caz 
de neadjudecare se reorganizează o 
nouă licitație în data de 05.02.2019. 
Relaţii la sediul Serviciului Public 
Administrația Piețelor, loc. Petroşani, 
jud. Hunedoara, str. N.Bălcescu. nr.10, 
telefon 0254.542622.

l S.C. Francigrin S.R.L. - în insolventa 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunului mobil, reprezentand - autoutili-
tară betonieră MAN, având număr de 
identificare WMAF130676M121221, nr. 
omologare B4MA561111B98R1 şi 
număr de înmatriculare TM 12 NKY - 
pret 14.450 lei + TVA. Pretul de pornire 
al licitatiei este 50% din pretul de 
evaluare + T.V.A. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al admi-
nistratorului 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 
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500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in 
data de 23.01.2019, 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 organiza o noua 
licitatie in data de 30.01.2019, orele 
12.30.

l Consiliul Local al Comunei Şendreni, 
cu sediul în sat Şendreni, comuna 
Şendreni, jud.Galaţi, cod fiscal: 
3553269, număr telefon: 0236.826.375, 
nr. fax: 0236.826.375, adresă e-mail: 
sendreni@gl.e-adm.ro, anunţă organi-
zarea licitaţiei publice din data de 12 
februarie 2019, ora 10.00, pentru 
vânzarea terenului din domeniul privat, 
în suprafaţă de 174mp, identificat în 
intravilanul satului Şendreni, în tarlaua 
71, parcela 417, comuna Şendreni, 
judeţul Galaţi. Instrucţiunile şi caietul 
de sarcini privind organizarea şi desfă-
şurarea procedurii de vânzare a tere-
nului în suprafaţă de 174mp din 
domeniul privat al comunei Şendreni 
pot fi obţinute de cei interesaţi prin 
depunerea la sediul Primăriei Comunei 
Şendreni, în sat Şendreni, str.Principală, 
nr.100, comuna Şendreni, judeţul 
Galaţi, a unei solicitări în acest sens la 
compartimentul Secretar. Taxa pentru 
obţinerea unui exemplar din instruc-
ţiuni şi caietul de sarcini este 30Lei. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este 11 februarie 2019, ora 16.00. 
Data-limită de depunere a ofertelor este 
11 februarie 2019, ora 16.00. Ofertele se 

depun într-un singur exemplar 
(original) la sediul Consiliului Local al 
Comunei Şendreni, cu sediul în sat 
Şendreni, comuna Şendreni, judeţul 
Galaţi. Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor va avea loc în data de 12 
februarie 2019, ora 10.00. Soluţionarea 
litigiilor apărute în legătură cu organi-
zarea licitaţiei publice, cu atribuirea 
concesiunii şi încheierea contractului de 
concesiune se realizează potrivit preve-
derilor Legii contenciosului adminis-
trativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de conten-
cios administrativ a Tribunalului Galaţi. 
Data publicării anunţului de licitaţie 
este 17 ianuarie 2019.

l Spitalul Clinic CF Craiova organi-
zează procedura de licitaţie publică 
deschisă pentru: -închirierea Dispensa-
rului Medical Stația CF Tg.Jiu, situat 
în Stația CF Tg.Jiu, închirierea Dispen-
sarului Medical Stația CF Roşiorii de 
Vede, situat în Stația CF Roşiorii de 
Vede, în vederea realizării de activităţi 
medicale, sedii de birouri, alimentaţie 
publică, magazine generale, magazine 
nealimentare etc.; -închiriere spații 
Ambulatoriu Spital Clinic CF Craiova, 
pentru activități medicale neconcuren-
țiale. Caietul de sarcini se achiziţio-
nează zilnic, de luni până vineri, 
inclusiv, între orele 9.00-14.00, de la 
secretariatul Spitalului Clinic CF 
Craiova, achitând contravaloarea 
sumei de 100Lei. Ofertele se vor depune 

la sediul Spitalului Clinic CF Craiova, 
bd.Ştirbei Vodă, nr.6, etaj 6 -Secretariat, 
până la data de 23.01.2019, ora 10.00, şi 
se vor deschide la ora 11.00, în aceeaşi 
dată. Informații suplimentare la 
tel.0251.532.436.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de pregătire profe-
sională (atestat) transport marfă şi 
cartelă tahograf, eliberate de A.R.R. 
Argeş, pe numele Nedea Aurelian, din 
comuna Bascov - Argeş. Se declară 
nule.

l Pierdut acte: 1.Certificat consta-
tator: Ducar Neculae Ioan Persoană 
Fizică Autorizată, CUI: 32252570, 
F8/1417/2013 din 17.09.2013, director 
Rodica Irinel Pasculet 14.01.2016, 
eliberat 19.01.2016. 2.Certificat de 
înregistrare: Ducar Neculae Ioan 
Persoană Fizică Autorizată, sediu 
profesional Râşnov-Braşov, M. 
Eminescu, 141, activitatea principală 
4725, CUI: 32252570, 17.09.2013 
F8/1417/17.09.2013. Le declarăm 
nule.

l Zanfir Pantilica - com. Dobroteşti, 
județul Teleorman, pierdut Certificat de 
competență profesională manager 
transport marfă nr. 7693 eliberat de 
ARR Teleorman. Îl declar nul.

l SC Biaplant Cosmetics SRL cu sediul 
în Bucureşti, sector 1, Bd. Agricultorilor 

nr. 10, Demisol Camera B4, din Sp. 
Birou Servicii D1, declară pierdut certi-
ficat de înregistrare seria B nr. 3242577 
din 13.02.2017. Îl declarăm nul.

l Pierdut legitimaţie student master pe 
numele Terteleac Ana Maria emisă de 
Facultatea Ecologică Ed. Fizică şi 
Sport.

l Pierdut legitimaţie şi carnet de 
student pe numele Rogoz Georgiana, 
eliberate de Universitatea Politehnică 
Bucureşti, Facultatea de Automatică şi 
Calculatoare.

l SC Camene Studio Creativ SRL cu 
sediul social în Bucureşti, sector 2, 
strada Toamnei nr. 15, Etaj 7, ap. 14, 
având J40/13506/2008, CUI 24322810, 

declar pierdute două certificate consta-
ta toare  emise  de  ONRC,  nr. 
42521/2901/2016 pentru tip autorizare 
terţi şi sediu.

l Pierdut permis pescuit pentru 
consum familial nr. 958 din 29.03.2018 
eliberat de ARBDD  Tulcea pe  Simi-
onov Ştefan. Se declară nul.   

l Pierdut certificat constatator emis de 
Registrul Comertului Constanta pentru 
firma Professional Selection RB SRL, 
privind deschiderea unui punct de lucru 
in Italia, Castelo di Cisterna (NA) Via 
Montevergine 4, cap. 80030, incepand 
cu data de 01.05.2014.

DECESE


