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OFERTE SERVICIU
l Liceul Tehnologic de Marină 
Galaţi, cu sediul în localitatea 
Galaţi, judeţul Galaţi, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, pe 
perioadă nedeterminată: 1 post 
contractual vacant de conducere 
contabil şef şi 0,5 post contractual 
vacant de administrator financiar. 
Data-limită pentru depunerea 
dosarelor este 05.09.2019, ora 
12.00. Relaţii suplimentare la 
sediul şi pe site-ul unităţii şcolare. 
Tel.0236.417.421.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-A.N.R.S.C., cu sediul în strada 
Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucu-
reşti, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual, de 
execuție, vacant, pe durată nede-
terminată de Expert, gradul 
profesional II, la Direcția gene-
rală monitorizare -Agenția terito-
rială Sud-Vest Oltenia. Condiții 
specifice: studii de specialitate: 
studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul 
tehnic, economic, juridic, admi-
nistrație publică etc., vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 6 
luni. Concursul se organizează în 
data de 12.09.2019, ora 10.00 
-proba scrisă ş i  în data de 
18.09.2019, ora 10.00 -interviul, la 
sediul A.N.R.S.C. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
la sediul A.N.R.S.C., până la data 
de 04.09.2019, inclusiv, după 
următorul program: de luni până 
vineri între orele 09.00-13.00. 
Condițiile de participare, biblio-
grafia şi actele solicitate candida-
ților pentru dosarul de înscriere se 
afişează la sediul instituției şi pe 
pagina de internet: www.anrsc.ro. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul A.N.R.S.C. şi la numărul 
de telefon: 021.317.97.51 int.167.

l Institutul de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare “Prof.Dr. 
C.C.Iliescu” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante pe perioadă nedetermi-
nată conform Hotărârii Guver-
nului 286/2011:  -1 post asistent 
medical generalist, studii superi-
oare; -3 posturi asistent medical 
principal generalist, studii post-li-
ceale; -1 post asistent medical 
debutant laborator, studii post-li-
ceale; -4 posturi asistent medical 
generalist, studii post-liceale; -10 
posturi asistent medical debutant 

generalist, studii post-liceale; -2 
posturi asistent medical debutant 
radiologie, studii post-liceale; -1 
post statistician medical debutant; 
-2 posturi infirmieră; -7 posturi 
infirmieră debutantă; -3 posturi 
brancardier; -1 post economist 
specialist IA; -1 post muncitor 
calificat II –electrician. Condiţii 
de desfăşurare a concursului: 1.
Ultima zi pentru depunerea dosa-
relor de înscriere: 04.09.2019, ora 
12.00. 2.Data şi ora organizării 
probei scrise: 12.09.2019, ora 
09.00. 3.Data şi ora interviului: 
18.09.2019, ora 09.00. 4.Locul 
depunerii dosarelor şi al organi-
zării probelor de concurs: sediul 
institutului din Şoseaua Fundeni 
numărul 258, sectorul 2 -Serviciul 
RUNOS. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -asistent 
medical, studii superioare: studii 
-diplomă de licenţă în specialitate 
şi 6 luni vechime ca asistent 
medical; -asistent medical prin-
cipal, studii post-liceale: studii - 
diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă, adeve-
rinţă de grad principal, 5 ani 
vechime ca asistent medical; -asis-
tent medical, studii post-liceale: 
studii -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă, 6 luni 
vechime în specialitate; -asistent 
medical debutant, studii post-li-
ceale: studii -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă, fără vechime în specialitate; 
-statistician medical debutant: 
studii – diplomă de studii medii, 
fără vechime în specialitate; -infir-
mieră: studii -şcoală generală, 
curs de infirmieră, 6 luni vechime 
în activitate; -infirmieră debutantă 
şi brancardier: studii -şcoală gene-
rală, fără vechime în specialitate; 
-economist specialist IA: studii 
-diplomă de licenţă în specialitate, 
6 ani si 6 luni vechime în   specia-
litate; -muncitor calificat II -elec-
t r i c i a n :  s t u d i i  - c e r t i f i c a t 
electrician, 6 ani vechime în 
meseria de electrician. Anunţul de 
concurs, bibliografia şi tematica 
sunt afişate la avizier şi pe site-ul 
unităţii: www.cardioiliescu.ro. 
secţiunea Informaţii -Concursuri. 
Relaţii suplimentare se obţin la 
Serviciul Resurse Umane, telefon: 
0314.251.519.

l Institutul de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare ,,Prof.Dr. 
C.C.Iliescu” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
temporar vacante pe perioadă 
determinată conform Hotărârii 
Guvernului 286/2011: -3 posturi 
asistent medical generalist, studii 
post-liceale; -1 post infirmieră. 
Condiţii de desfăşurare a concur-

sului: 1.Ultima zi pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere: 
28.08.2019, ora 12.00. 2.Data şi 
ora organizării probei scrise: 
12.09.2019, ora 09.00. 3.Data şi 
ora interviului: 18.09.2019, ora 
09.00. 4.Locul depunerii dosarelor 
şi al organizării probelor de 
concurs: sediul institutului din 
Şoseaua Fundeni numărul 258, 
sectorul 2 -Serviciul RUNOS. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -asistent medical, studii 
post-liceale: studii -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă, 6 luni vechime în 
specialitate; -infirmieră: studii 
-şcoală generală, curs de infir-
mieră, 6 luni vechime în activi-
ta te .  Anunţu l  de  concurs , 
bibliografia şi tematica sunt 
afişate la avizier şi pe site-ul 
unităţii: www.cardioiliescu.ro. 
secţiunea Informaţii -Concursuri. 
Relaţii suplimentare se obţin la 
Serviciul Resurse Umane, telefon: 
0314.251.519.

l Serviciul Public de Gestionare a 
Câinilor fără Stăpân Slatina, cu 
sediul în str.Prunilor, nr.8, județul 
Olt, organizează concurs în data 
de 12 septembrie 2019, ora 10.00 
-proba scrisă şi în data de 16 
septembrie 2019, ora 12.00 -inter-
viul, pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului contrac-
tual vacant, conform HG286/2011, 
după cum urmează: Comparti-
ment Administrativ: muncitor 
calificat- grad IV -îngrijitor 
animale, inclusiv animale de 
companie- 1 post. Condiții speci-
fice de participare la concurs: 
-Muncitor calificat grad IV - îngri-
jitor animale, inclusiv animale de 
companie: -studii medii, absolvite 
cu diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a şcolii gene-
rale (inclusiv certificat de capaci-
tate pentru absolvenții cursurilor 
de şcoală generală de 8 clase sau 
10 clase); -nu necesită vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în perioada 22.08.2019-04.09.2019,  
inclusiv, la sediul Serviciului 
Public de Gestionare a Câinilor 
fără Stăpân al Municipiului 
Slatina, judeţul Olt, din strada 
Prunilor, numărul 8. Bibliografia şi 
conţinutul dosarului de partici-
pare se afişează la sediul instituţiei 
şi pe site-ul: www.spgcfs-slatina.
ro.  Relaţii suplimentare se pot 
obţine prin secretarul comisiei de 
concurs, la sediul instituţiei şi la 
telefon: 0249.707.408 sau mobil: 
0731.020.602. 

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Prahova, cu sediul 

în localitatea Ploieşti, str.Unirii, 
nr.2, judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante pe perioada 
nedeterminată: -Numele funcţiei: 
şofer treapta l; -Număr posturi -1 
post, conform HG286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
12.09.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 18.09.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Pentru şofer treapta I: -studii 
medi i / ş coa lă  profes iona lă ; 
-vechime în funcția de şofer: 
minim 5 ani; -posesor permis 
conducere: minim categoriile B, 
C, C1. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Prahova. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
OCPI Prahova, Ploieşti, str.Unirii, 
nr.2, telefon: 0244.519.569, inte-
rior 206, fax: 0244.592.295 şi pe 
site-ul OCPI Prahova: www.
ocpiph.ro/angajare.

l Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ 
şi a Cimitirelor Brăila, cu sediul în 
Brăila, str. Mihai Eminescu, nr.27, 
organizează: 1) concurs de promo-
vare pentru ocuparea funcţiei 
contractua le  de  conducere 
vacantă de şef birou -Birou Finan-
ciar-Contabilitate, Prelucrare 
Automată Date, Urmărire şi Înca-
sare Rate Chirii - grad profesional 
II. Concursul se va organiza 
astfel: -proba scrisă: 12.09.2019, 
ora 10.00; -interviul: data şi ora 
susţinerii interviului vor fi afişate 
odată cu afişarea rezultatelor 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun până la data 
de 04.09.2019, ora 16.00. Condi-
ţiile de participare sunt următoa-
rele: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă;  -s tudi i  de 
masterat sau postuniversitare 
absolvite în domeniul administra-
ţiei publice, management, audit 
ori în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei, în condi-
ţiile legii; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minimum 7 ani; -cunoş-
tinţe operare PC; -condiţiile 
prevăzute la art.3 din anexa la 
HG nr. 286/2011, actualizată 
-Regulament-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Relaţii suplimen-
tare la sediul Serviciului de Utili-
tate Publică de Administrare a 
Fondului Locativ şi a Cimitirelor 
Brăila, str.M.Eminescu, nr.27, 
Brăila, Birou Juridic, Resurse 
Umane, Administrativ, Arhiva, 
etajul II, persoană de contact 
Caraion Mari lena,  te lefon: 
0372.037.101, interior: 118.

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, şos.
Fundeni, nr.258, sector 2, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-asistent medical (PL) speciali-
tatea generalist, 13 posturi; -asis-
tent medical  (PL) debutant 
special i tatea general ist ,  14 
posturi; -asistent medical (PL) 
debutant specialitatea radiologie, 
2 posturi; -asistent medical (PL) 
specialitatea radiologie, 1 post; 
-asistent medical (PL) speciali-
tatea laborator debutant anatomie 
patologică, 2 posturi; -asistent 
medical (PL) specialitatea labo-
rator  anatomie  patologică , 
2posturi; -asistent medical prin-
cipal (PL) specialitatea laborator, 
1 post; -asistent medical (PL) 
specialitatea laborator, 1 post; 
-asistent medical principal (PL) 
farmacie, 1 post; -infirmieră, 8 
posturi; -infirmieră debutant, 8 
posturi; -brancardier, 4 posturi; 
-îngrijitoare, anatomie patologică, 
1 post; -registrator medical, 3 
posturi; -operator, tr.III, 1 post; 
-kinetoterapeut, 1 post; -fizician 
medical, 1 post; -economist speci-
alist, gr.IA -Serviciul RUNOS, 1 
post; -economist, gr.II -Serviciul 
RUNOS, 1 post; -referent, tr.IA 
(M) -Serviciul RUNOS, 1 post; 
-economist specialist, gr.IA -Servi-
ciul aprovizionare, 2 posturi; 
-expert, gr.II (specialitate econo-
mică) -Serviciul Achiziţii,  3 
posturi; -referent de specialitate, 
gr.I (specialitate juridică) -Servi-
ciul Achiziţii, 1 post; -referent de 
specialitate, gr.II (specialitate 
tehnic) -Serviciul Achiziţii, 1 post; 
-inginer, gr.I -Serviciul tehnic, 1 
post; -referent de specialitate, gr.II 
-Compart iment  secur i tatea 
muncii, PSI, Protecţie civilă şi 
s ituați i  de urgenţă,  1 post , 
conform HG 286/2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 12.09.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
19.09.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii de studii şi vechime: 
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-pentru asistent medical (PL) 
specialitatea generalist: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sani-
tară sau echivalentă -specialitate 
generalist sau -diplomă de studii 
post l icea le  pr in  echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997;  -minim 6 luni 
vechime în specialitate; -pentru 
asistent medical (PL) debutant 
specialitatea generalist: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sani-
tară sau echivalentă -specialitate 
generalist sau -diplomă de studii 
post l icea le  pr in  echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -nu necesită vechime; 
-pentru asistent medical (PL) 
debutant specialitatea radiologie: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sanitară sau echivalentă 
-special i tate  radiologie  sau 
-diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -nu nece-
sită vechime; -pentru asistent 
medical (PL) specialitatea radio-
logie: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sanitară sau echiva-
lentă -specialitate radiologie sau 
-diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -minim 6 
luni vechime în specialitate; 
-pentru asistent medical (PL) 
debutant specialitatea laborator: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sanitară sau echivalentă 
- spec ia l i ta te  laborator  sau 
-diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -nu nece-
sită vechime; -asistent medical 
(PL) principal specialitatea labo-
rator: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sanitară sau echiva-
lentă -specialitate laborator sau 
-diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -examen 
pentru obţinerea gradului de prin-
cipal; -minim 5 ani vechime ca 
asistent medical; -pentru asistent 
medical (PL) specialitatea labo-
rator: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sanitară sau echiva-
lentă -specialitate laborator sau 
-diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -minim 6 
luni vechime în specialitate; -asis-
tent medical (PL) principal speci-
alitatea farmacie: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sani-
tară sau echivalentă -specialitate 
farmacie sau -diplomă de studii 
post l icea le  pr in  echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -examen pentru obţi-
nerea gradului de principal; 
-minim 5 ani vechime ca asistent 
medical; -pentru infirmieră: 
-şcoală generală; -curs de infir-

miere organizat de Ordinul Asis-
tenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România sau curs de infir-
miere organizat de furnizori auto-
rizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii- 
Direcţia generală resurse umane şi 
certificare; -minim 6 luni vechime 
în activitate; -pentru infirmieră 
debutant: -şcoală generală; -nu 
necesită vechime; -pentru bran-
cardier: -şcoală generală; -nu 
necesită vechime; -pentru îngriji-
toare: -şcoală generală; -nu nece-
sită vechime; -pentru registrator 
medical: -diplomă de studii medii 
de specialitate sau diplomă de 
studii  medii ;  -minim 6 luni 
vechime în activitate; -pentru 
operator, tr.III: -diplomă de baca-
laureat; -minim 6 luni vechime în 
activitate; -pentru kinetoterapeut: 
-diplomă de licenţă în specialitate; 
-minim 6 luni vechime în speciali-
tate; -pentru fizician medical: 
-diplomă de licenţă în fizică sau 
echivalent; -permis de exercitare 
nivel 2 eliberat de CNCAN; 
-minim 2 ani vechime ca fizician 
medical debutant; -pentru econo-
mist specialist, gr.IA: -diplomă de 
licenţă; -minim 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate; -pentru 
economist, gr.II: -diplomă de 
licenţă; -minim 6 luni vechime în 
specialitate; -pentru referent, tr.IA 
(M): -diplomă de bacalaureat; 
-minim 6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate; -pentru expert, gr.II: 
-diplomă de licenţă; -minim 3 ani 
şi 6 luni vechime în specialitate; 
-pentru referent de specialitate, 
gr.I: -diplomă de licenţă; -minim 6 
ani şi 6 luni vechime în speciali-
tate; -pentru referent de speciali-
tate, gr.II: -diplomă de licenţă; 
-minim 3 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate; -pentru referent de 
specialitate, gr.II, Compartiment 
securitatea muncii, PSI, Protecţie 
civilă şi situații de urgenţă: 
-diplomă de licenţă; -minim 3 ani 
şi 6 luni vechime în specialitate; 
-curs în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, cu o durată de 
cel puţin 80 de ore; -pentru 
inginer, gr.I: -diplomă de licenţă; 
-minim 3 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate.  Candidaţii  vor 
depune dosarele de participare la 
c o n c u r s  p â n ă  l a  d a t a  d e 
04.09.2019, inclusiv, ora 15.00, la 
sediul institutului,  serviciul 
RUNOS, cam.10. Relaţii supli-
mentare la sediul institutului, 
Serv ic iu l  RUNOS,  te lefon: 
021.319.50.87.

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, şos.
Fundeni, nr.258, sector 2, organi-

zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale temporar 
vacante de: -asistent medical (PL), 
specialitatea generalist, 6 posturi; 
-infirmieră, 3 posturi; -registrator 
medical, 1 post, conform HG 
286/2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data 
de 05.09.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 11.09.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndep l inească  următoare l e 
condiţii de studii şi vechime: 
-pentru asistent medical (PL), 
specialitatea generalist: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sani-
tară sau echivalentă -specialitate 
generalist sau -diplomă de studii 
post l icea le  pr in  echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997;  -minim 6 luni 
vechime în specialitate; -pentru 
infirmieră: -şcoală generală; -curs 
de infirmiere organizat de Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România sau curs de infir-
miere organizat de furnizori auto-
rizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia generală resurse umane 
şi certificare; -minim 6 luni 
vechime în activitate; -pentru 
registrator medical: -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -minim 6 
luni vechime în activitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
28.08.2019, inclusiv, ora 15.00, la 
sediul institutului,  serviciul 
RUNOS, cam.10. Relaţii supli-
mentare la sediul institutului, 
Serv ic iu l  RUNOS,  te lefon: 
021.319.50.87.

l Administraţia Spitalelor şi 
Serviciilor Medicale Bucureşti, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Sf. Ecate-
rina, nr.3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 5 posturi 
Şef Serviciu (S) gr. II; 1 post 
Inspector de specialitate (S) IA; 5 
posturi de asistenţi medicali prin-
cipali cu studii postliceale specia-
litatea medicină generală; 27 
posturi de asistenţi medicali cu 
studii postliceale specialitatea 
medicină generală; 1 post de asis-
tent medical debutant cu studii 
postliceale specialitatea medicină 
generală. Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 12.09.2019, iar 
proba  in terv iu  în  data  de 
18.09.2019; ora şi locul de desfă-
şurare al concursului (proba scrisă 
şi proba de interviu) vor fi anun-
ţate pe site-ul www.assmb.ro. 
Termenul limită de înscriere va fi 
data de 04.09.2019, orele 14:00, 

dosarul de concurs urmând să fie 
depus la Serviciul  Resurse 
Umane din cadrul Administraţiei 
Spitalelor şi Serviciilor Medicale 
Bucureşt i  din Bd.  Dimitrie 
Cantemir Nr. 1, Bl. B2, Parter, 
Sector 4. Informaţii suplimentare 
privind condiţiile specifice pentru 
înscrierea şi participarea candida-
ţilor la concurs se pot obţine de la 
sediul instituţiei la Serviciul 
Resurse Umane, pe site-ul institu-
ţiei www.assmb.ro sau la telefon 
031.433.74.45/ 031.433.74.46.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren, Craiova, Catargiu, 
4 . 0 0 0 m p ,  5 5 E u r o / m p . 
Tel.0743.386.287.

CITAŢII
l Numita David Violeta Doina, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Ion Neculce, sat Buznea, 
jud. Iaşi, este chemată la Tribu-
nalul Iaşi în ziua de 05.09.2019, 
ora 09.00, complet civ. A13FF, în 
calitate de intimată în dosarul nr. 
2785/866/2016, în contradictoriu 
cu Lazăr Florin Ghiorghi în cali-
tate de apelant în dosarul sus 
menționat, ce are ca obiect consta-
tare nulitate absolută parțială titlu 
de proprietate.

l Se citează Coconu Nicuşor, 
Zalum (Coconu) Anişoara şi Sîrbu 
Alexandru Valentin la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, str. Mărăşeşti nr. 
52, județul Teleorman, în data de 
26.09.2019, în dosar civil nr. 
845/292/2009 având ca obiect 
succesiune rejudecare, reclamantă 
fiind Țiparu Mariana.

l  C i t a ț i e .  Î n  d o s a r  n r. 
922/203/2019 al Judecătoriei 
Câmpeni, jud. Alba, cu termen de 
judecată la data de 27.08.2019, 
sunt citați în calitatea de pârâți, în 
proces cu reclamantele Sabou 
Bianca şi Bia Dorina, pentru 
uzucapiune şi partaj, următoarele 
persoane: 1.Vesa Simion, cu domi-
ciliul necunoscut, fost cu ultimul 
domiciliu în com.Lunca, jud. 
Alba; 2. Vesa Daniel, cu domiciliul 
necunoscut, fost cu ultimul domi-
ciliu în com. Lunca, jud. Alba; 3. 
Vesa Ioan, cu domiciliul necu-
noscut, fost cu ultimul domiciliu 
în com. Lunca, jud. Alba; 4. 
Morda Simion, cu domiciliul 
necunoscut, fost cu ultimul domi-
ciliu în com.Lunca, jud. Alba; 5. 
Morda Vasile, cu domiciliul necu-
noscut, fost cu ultimul domiciliu 
în com.Lunca, jud.Alba; 6. Morda 
Ioan, cu domiciliul necunoscut, 
fost cu ultimul domiciliu în com. 
Lunca, jud.Alba; 7. Morda Maria, 
cu domiciliul necunoscut, fost cu 

ultimul domiciliu în com.Lunca, 
jud. Alba.

l Se citează pârâta Bîrsan Vetuța 
Mariana, din sat Cuneşti, com.
Grădiştea, jud.Călăraşi, la Jude-
c ă t o r i a  R e ş i ț a ,  î n  d o s a r 
2901/290/2019, termen 22 august, 
ora 15.00, obiect ordonanța preşe-
dințială minor, reclamant Vodă 
Ioan-Dănuț.

l Se citează pentru termenul de 
judecată din data de 29 august 
2019 Moştenirea defunctului 
Borta Cristian- Dorel, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Lipova, str.
Horia, nr.51, jud.Arad, în proces 
cu reclamanții Ples Maria şi Goie 
Iustina-Maria, la Judecătoria 
Lipova, pentru cauza având ca 
obiect rectificare carte funciară.

l Pârâta Strehăianu Iuliana, cu 
ultim domiciliu în Motru, Gorj, 
e s t e  c i t a t ă  î n  d o s a r u l 
nr.4159/263/2018 -divorţ al Jude-
cătoriei Motru pentru termenul 
din 04.09.2019.

l Pârâtul Gheorghiţă Adrian 
Ioan, cu ultim domiciliu în Motru, 
Gorj ,  es te  c i tat  în  dosarul 
nr.3097/263/2018 al Judecătoriei 
Motru pentru exercitarea autori-
tăţii părinteşti.

DIVERSE
l UAT comuna Cocora din 
județul Ialomița, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadas-
tral nr. 1 începând cu data de 
28.08.2019 pe o perioadă de 60 
zile, la sediul Primăriei comunei 
Cocora, strada Principală, nr. 116, 
județul Ialomița, conform art.14, 
alin.(1) si (2) din Legea Cadas-
trului şi Publicității Imobiliare nr. 
7/1996, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Publicarea se va 
face şi  pe site-ul  Primăriei 
comuna Cocora. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru si publici-
tate Imobiliară.

l SC Cyprinus SRL cu sediul 
principal în localitatea Nadlac, str. 
Independentei FN telefon nr. 
0744570854  doreşte să opţină 
autorizaţie de mediu pentru sediul 
principal/sediul secundar/punct de 
lucru din localitatea Nadlac str. 
Independentei FN  unde se desfă-
şoară activităţile (denumirea acti-
vităţii, 
cod CAEN) 0322 - Acvacultura in 
ape dulci. Avînd ca principale faze 
ale procesului tehnologic următoa-
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GATA!
Simplu, nu?

rele: Crestere, pescuit si vanzare 
peste; Măsurile de protecţie a 
factorilor de mediu*: Apă: - Aer: 
cos fum; Sol: platforme betonate  
Gestine deşeuri: pubele, valorifi-
care prin terti; Substanţe pericu-
loase: - . Observaţiile publicului 
formulate în scris/informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Arad, Splaiul 
Mureş, FN, telefon 0257280331; 
0257280996 în timp de zece zile 
lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ.

l Anunț prealabi l  pr ivind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului - Unitatea 
administrativ-teritorială comuna 
Bujoreni, din județul Teleorman, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale 1, 15, înce-
pând cu data de 26.08.2019 pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Bujoreni, 
conform art. 14 alin (1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei 
şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Urzicuța, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.17, începând 
cu data de 27.08.2019, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
primăriei Comunei Urzicuța, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei 
şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Bulzeşti, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.46, începând 
cu data de 28.08.2019, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Bulzeşti, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 

site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l SC AXA GPL SRL, cu sediul în 
Bucureşti, Șos.Olteniței, nr.394 A, 
ap.15, parter, sector 4, înregistrată 
la ONRC Bucureşti cu CUI 
nr.29164451, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea vizei anuale 
pentru autorizația de mediu 
pentru activitatea de comerț cu 
amănuntul al  carburanților 
pentru autovehicule în magazine 
specializate, desfăşurată în Bucu-
reşti, sector 4, Șos.Olteniței, 
nr.388. Informațiile la sediul 
A g e n ț i e i  p e n t r u  P r o t e c ț i a 
Mediului Bucureşti din sector 6, 
Aleea Lacul Morii (în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 
9.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul ARPM Bucureşti 
în termen de 10 zile de la plata 
publicării prezentului anunț.

l Informare. Această informare 
este efectuată de Administrația 
Bazinală de Apă Banat, Timi-
şoara, b-dul Mihai Viteazu, nr.32, 
t e l . 0 2 5 6 . 4 9 1 . 8 4 8 ,  f a x : 
0256 .491 .798 ,  e -mai l@dab.
rowater.com, ce intenţionează să 
solicite de la Administrația Națio-
nală „Apele Române” aviz de 
gospodărire a apelor pentru 
desfăşurarea unor investiții 
privind real izarea lucrări i : 
„Punerea în siguranță a nodului 
hidrotehnic Topolovăț, județul 
Timiş”, lucrarea este amplasată 
pe cursul de apă Bega, localitatea 
Topolovățu Mic. Această inves-
tiţie este nouă. Scopul lucrărilor 
proiectate pentru „Punerea în 
siguranță a nodului hidrotehnic 
Topolovăț, județul Timiş”, sunt: 
Etapa 1: -Reabilitare şi automati-
zare stavilă plană (Stoney); 
-Completare cu anrocamente în 
rizberma şi pereul uscat; -Lucrări 
de decolmatare amonte şi aval de 
barajul stavilar şi a canalului de 
evacuare- 750m; Etapa 2: -Înlocu-
irea turbinelor EOS cu 2 turbine 
Kaplan S-Type. Această solicitare 
de aviz este conformă cu prevede-
rile Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. 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 şi recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa de 
m a i  s u s  s a u  t e l e f o n i c  l a 
nr.0744.790.539.

l Autoritatea finanțatoare, 
Oraşul Cugir, cu sediul în Oraşul 
Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, 
județul Alba, cod poştal: 515600, 
te lefon:  0258.751.001,  fax: 
0258.755.394, e-mail: primaria@
primariacugir.ro, face cunoscută 
intenția de a atribui contracte de 
finanțare nerambursabilă de la 
bugetul local al Oraşului Cugir în 
anul 2019, în baza Legii 350/2005, 
pentru cultele religioase recunos-
cute de lege, care îşi desfăşoară 
activitatea în Oraşul Cugir. Atri-
buirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă acordată de la 
bugetul local al Oraşului Cugir se 
face pentru proiecte privind acti-
vități nonprofit desfăşurate de 
unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute de 
lege, care îi desfăşoară activitatea 
în Oraşul Cugir, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile 
publice alocate pentru activități 
non-profit de interes general, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Suma alocată din bugetul 
local în anul 2019, pentru proiecte 
privind activități nonprofit desfă-
şurate de unitățile de cult aparți-
n â n d  c u l t e l o r  r e l i g i o a s e 
recunoscute de lege, care îşi 
desfăşoară activitatea în Oraşul 
Cugir, în conformitate cu preve-
derile Legii nr.350/2005, este de 
10.000Lei. Durata proiectelor 
privind activități nonprofit desfă-
şurate de unitățile de cult aparți-
n â n d  c u l t e l o r  r e l i g i o a s e 
recunoscute de lege, care desfă-
şoară activitate în Oraşul Cugir, 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr.350/2005, este septem-
brie-decembrie 2019. Finanțarea 
se acordă pentru acoperirea 
parțială a unei activități nonprofit 
care să contribuie la realizarea 
unor acțiuni de interes public 
local, în baza unui contract 
încheiat între părți. Documentația 
de solicitare a finanțării neram-
bursabile se poate obține de la 
sediul Primăriei Oraşului Cugir, 
str.I.L.Caragiale, nr.1, telefon: 
0258 .751 .001  sau  se  poate 
descarcă de pe site-ul instituției: 
www.primariacugir.ro, secțiunea 
„Finanțare nerambursabilă în 
baza Legii 350 din 2005”. Data-li-
mită de depunere a propunerilor 
de proiecte este 06.09.2019, ora 
13.30, iar perioada de selecție şi 
evaluare este 09-10.09.2019. Auto-
ritatea finanțatoare, Oraşul Cugir, 
reduce termenul de depunere a 
solicitărilor de la 30 de zile la 15 
zile, conform art.20, alin.2 din 
Legea nr.350/2005. Motivația 
reducerii termenului este urmă-
toarea: accelerarea procedurii de 

selecție se datorează necesității de 
demarare a proiectelor unităţilor 
de cult de pe raza Oraşului Cugir 
care solicită finanțare de la 
bugetul local, întrucât programul 
anual de finanţare a fost aprobat 
numai în luna aprilie şi nu este 
timp fizic până la sfârşitul anului 
să fie finalizate proiectele care vor 
fi depuse. Atribuirea contractelor 
de finanțare ncrambursabilă se va 
face exclusiv pe baza selecției 
publice de proiecte, procedura 
care permite atribuirea unui 
contract de finanțare nerambursa-
bilă din fonduri publice, prin 
selectarea acestuia de către o 
comisie, cu respectarea principi-
ilor de atribuire a contractelor de 
finanțare. Criteriile de evaluare şi 
selecție, stabilite în Regulamentul 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Oraşului Cugir 
cultelor religioase recunoscute de 
lege, care îşi desfăşoară activi-
tatea în  Oraşul  Cugir, se pot  
consulta  la sediul Primăriei 
Oraşului  Cugir  sau se  pot 
descarca de pe site-ul: www.
primariacugir.ro ,  secț iunea 
„Finanțare nerambursabilă în 
baza Legii 350 din 2005”. Solici-
tanții vor depune documentația 
prevăzută în Regulament şi în 
prezentul anunț de participare, la 
registratura Primăriei Oraşului 
Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, 
parter.

l Cabinet Individual de Insol-
vență Grigorian Andreea - Gina,  
în calitate de lichidator judiciar al 
Maxionis LightS.R.L. sediul în 
mun.Iaşi, bd. Independenței 
parter, bl. D2, sc. B, jud.Iaşi, 
J22/1493/2012, CUI 30617777 
notifică deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei societății 
Maxionis Light S.R.L. Societatea 
Maxionis Light S.R.L. are obli-
gaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii insolventei 
să depună la dosarul cauzei docu-
mentele prevăzute la art.67 din 
Legea nr.85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolvenței si 
de insolvență. Termenul limită 
pentru inventarierea bunurilor şi 
încheierea procesului verbal de 
i n v e n t a r  e s t e  1 7 . 0 9 . 2 0 1 9 . 
Termenul limită pentru depu-
nerea cererilor de creanţe este 
23.09.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor  este  03.10.2019. 
Termenul pentru depunerea 
contestațiilor la tabelul preliminar 
este de 7 zile de la publicarea 
acestuia in BPI. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al 

creanțelor  este  18.10.2019. 
Termenul pentru continuarea 
procedurii este 18.10.2019. Se 
notifică faptul că prima Adunare 
a Creditorilor va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar mun. Iaşi, 
şos.Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr.4, 
complex Exclusiv,  bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6,în data de  
08.10.2019 ora 10:00având ca 
ordine de zi: 1.Alegerea comite-
tului creditorilor şi desemnarea 
preşedintelui acestuia; 2.Confir-
marea lichidatorului judiciar. Nu 
se pune în discuția creditorilor 
remunerația lichidatorului judi-
ciar având în vedere că în patri-
moniul debitoarei nu au fost 
identificate bunuri - renumeratia 
lichidatorului judiciar urmând a fi 
suportată din fondul de lichidare 
în conformitate cu dispozițiile 
art.38 alin.5 din OUG nr.86/2006. 
Se notifică asociatii societăţii 
debitoare faptul că va avea loc 
Adunarea Asociaţilor la sediul 
lichidatorului judiciar în mun. 
Iaşi, şos.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
nr.4, complex Exclusiv, bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6,în data 
17.09.2019, ora 12:00, în vederea 
desemnării administratorului 
special.

l SC COLT DE VIS SRL, titular 
al proiectului - Amplasare statie 
mobila distributie carburanti si 
spalatorie auto, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre APM 
Arad, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul - 
Amplasare statie mobila distri-
butie carburanti si spalatorie auto, 
propus a fi amplasat in Gurahont, 
str. Crisului, nr. 3, jud, Arad.
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului din 
Arad, Splaiul Mures, FN, jud. 
Arad, in zilele de luni pana vineri, 
intre orele 8:00-16:30, precum si 
la urmatoarea adresa de internet 
www.apmar.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul deci-
ziei de incadrare in termen de 10 
zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a auto-
r i tdat i i  competente  pentru 
protectia mediului.

SOMAŢII
l În dos. 1338/210/2019 al Jude-
cătoriei Chişineu-Criş, recla-
mantul Stoica Valentin prin 
madatar, în contradictoriu cu 
Tyirila Maria şi Balaj Iosif, ambii 
decedați, solicităm constatarea 
faptului juridic al uzucapiunii 
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pr in  j onc ț iunea  poses i i l o r, 
prescripție achizitivă și nașterea 
dreptului meu de proprietate 
asupra imobi lului  s i tuat  în 
Sântana, înscris în Cf 305443, top 
599/b Comlaus, compus din casă și 
teren în supraf. 227mp, ca OCPI 
Chișineu-Criș să efectueze operați-
unile necesare în vederea intabu-
lării dreptului meu de proprietate 
asupra imobilului cu titlu de 
uzucapiune. Toți cei interesați pot 
formula opoziție la prezenta 
somație.

l În dos. 1337/210/2019 al Jude-
cătoriei Chișineu-Criș, reclamanții 
Catana  Claudiu  ș i  Catana 
Mariana (căs. Mark), în contradic-
toriu cu Wille Magdolna, decedată, 
solicităm constatarea faptului 
juridic al uzucapiunii, prescripție 
achizitivă și nașterea dreptului 
nostru de proprietate prin joncți-
unea posesilor asupra imobilului 
situat în Sântana, înscris în Cf 
309055, top 580, compus din casă 
și teren de 763mp, ca OCPI Chiși-
neu-Criș să efectueze operațiunile 
necesare în vederea intabulării 
dreptului nostru de proprietate cu 
titlu de uzucapiune. Toți cei intere-
sați  pot formula opoziție la 
prezenta somație.

l România. Judecătoria Turda, 
Piaţa Romană, nr.12, Turda. Jude-
cătoria Turda. SC Kauf land 
România SCS corn.Sector 2, Bucu-
rești, str.Barbu Văcărescu, nr.120-
144. Dosarul nr.5951/328/2017. 
Materia: Civil. Stadiul procesual al 
dosarului: Fond. Obiectul dosa-
rului: pretenţii. Complet: complet 
civil 10. Pentru aceste motive, în 
numele legii hotărăște: Admite în 
parte acţiunea formulată de către 
reclamantul Domocos Cata-
lin-Mircea, domiciliat în locali-
tatea Turda, str.Narciselor, nr.3, 
a p . 7 8 ,  j u d e ţ u l  C l u j ,  C N P : 
1880324124948, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinet de avocat 
Popescu Andrei, cu sediul în loca-
litatea Turda, str.Avram Iancu, 
nr.9, judeţul Cluj, în contradictoriu 
cu pârâta Kaufland Romania SCS, 
cu sediul social în șos.Barbu Văcă-
rescu, nr.120-144, Sector 2, Bucu-
rești, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr.J40/17052/2003, 
CUI: 15991149 și, în consecinţă: 
Constată caracterul i l icit  al 
faptelor pârâtei prin care aceasta a 
adus atingere onoarei și reputaţiei 
reclamantului prin instituirea în 
sarcina reclamantului a prohibiţiei 
de a accede în reţeaua Kaufland. 
Obligă pârâta la încetarea săvâr-
șirii faptelor prin care aceasta a 
adus atingere onoarei și reputaţiei 
reclamantului, respectiv de a 
retrage interdicţia definitivă acti-

vată în reţeaua Kauf land pe 
numele reclamantului. Obligă 
pârâta la publicarea, pe cheltuială 
proprie, a hotărârii judecătorești 
într-un cotidian de largă audienţă, 
la rămânerea definitivă. Obligă 
pârâta să achite reclamantului 
suma de 880Lei cu titlul de cheltu-
ieli de judecată parţiale. Obligă 
pârâta la plata de daune morale 
către reclamant în sumă de 
2.000Lei. Respinge ca nefondate 
restul cererilor. Cu drept de apel la 
Tribunalul Cluj, în termen de 30 
zile de la comunicare, apelul și 
motivele urmând a fi depuse la 
Judecătoria Turda, sub sancţiunea 
nulităţii. Pronunţată în ședinţă 
publică, azi, 16.04.2018. Preșe-
dinte, Ofelia Diana Cristea. 
Grefier, Zoia Giurgiu.

l Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin Rezolutia din 
data de 19.07.2019, privind cererea 
i n r e g i s t r a t a  s u b  d o s a r  n r. 
1420/246/2019 al Judecatoriei 
Ineu, formulate de petentul 
Haraga Constantin, domiciliat in 
sat Baraţea nr. 630, com Păuliș, 
jud. Arad, cu domiciliul procesual 
ales in Arad, Str. Desseanu, nr. 7, 
ap. 1, jud. Arad, prin avocat Arde-
lean valentine, avand ca obiect 
uzucapiune cu teremn de judecata 
la data de 11.09.2019, prin care 
solicita sa se constate ca,  a 
dobandit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra terenului 
in suprafata de 2.066 mp, inscris 
in CF 302646 Silindia, conform 
folosintei faptice. Prezenta somatie 
se afiseaza timp de o luna la sediul 
primariei in raza careia se af la 
imobilul si se publica intr-un ziar 
de larga raspnadire, timp in care 
toti cei interesati au posibilitatea 
sa depuna de indata opozitie la 
Judecatoria Ineuy inrucat in caz 
contrar in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petentilor cu privire la constatarea 
dreptului lor de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare ordine de zi. Consi-
liul de administraţie al Libra 
Internet Bank SA, societate 
bancară înregistrată în Registrul 
b a n c a r  s u b  n r. R B - P J R - 4 0 -
037/1999, cu sediul în București, 
Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson B,C, 
Et.1, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix 
Tower, sector 3, cod poștal 032196, 
având cod unic de înregistrare 
8119644 și numărul de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/334/1996, prin președintele 
Consiliului de Administrație al 
Libra Internet Bank SA, Ovidiu 

Petre Melinte, la solicitarea acţio-
narului Broadhurst Investment 
Limited formulată în baza dispozi-
ţ i i l o r  a r t . 117^1  d in  Legea 
nr.31/1990, republicată, de comple-
tare a ordinii de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
din data de 09.09.2019/10.09.2019 
(conform anunţului publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.3248/06.08.2019), 
decide completarea convocării cu 
următoarele puncte: 2.Decizie 
privind nealocarea de dividende 
aferente profitului interimar înre-
gistrat la 30.06.2019, în scopul 
încorporării acestuia în fondurile 
proprii  ale băncii .  3.Decizie 
privind distribuirea de dividende 
din rezervele constituite la sfâr-
șitul anului 2018 din profitul 
auditat al anului 2018. 4.Decizie 
privind pachetul remuneratoriu al 
unor membri ai Consiliului de 
Administrație ai băncii. Punctul 
unic al ordinii de zi inițiale va fi 
numerotat cu numărul 1 și va fi 
urmat de punctele 2, 3 și 4 mențio-
nate mai sus. Președintele Consi-
liului de Administrație al Libra 
Internet Bank SA, Ovidiu Petre 
Melinte.

LICITAŢII
l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare 
din antet, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
G.S .C.  Eco  Construct  SRL, 
desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 20.06.2017 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r  n r. 
17679/3/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
a bunurilor mobile aflate in propri-
etatea G.S.C. Eco Construct SRL, 
constand mijloc de transport 
compus din autoturism Peugeot 
307, VF33CNFUK83874116, 2004, 
benzina, 1587 CC/ 80 Km, in 
valoare de 840 euro fara TVA. 
Vanzarea bunului mobil apartinand 
societatii falite se va organiza in 
data de 30.08.2019 ora 13.00, prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul mobil nu se vor adju-
deca la termenul de licitatie stabilit, 
se vor organiza alte 9 (noua) lici-
tatii saptamanale in datele de 
06.09.2019, 13.09.2019, 20.09.2019, 
27.09.2019, 04.102019, 11.10, 2019, 
18.10.2019, 25.10.2019, 01.11.2019 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii.Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde 
se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 

caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
t a t i e  p r e c u m  s i  m o d u l  d e 
organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 200 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine 
la tel. 021.227.28.81.

l Primaria Comunei Simian; Nr. 
13744/19.08.2019 anunt de lici-
tatie.  1.  Informatii  generale 
privind proprietarul: Comuna 
Simian, cu sediul in comuna Simi-
an,str.DE 70, nr.64, judetul Mehe-
dinti,tel/fax 0252/338693,e-mail: 
clsimianmh@gmail.com, organi-
zeaza in data de 11.09.2019 , ora 
10:00,licitatie publica pentru 
concesiunea terenului extravilan, 
categoria de folosinta neproductiv, 
in suprafata de 2000 mp din 
Comuna Simian, T 66, P 1721, 
numar cadastral 55707, in vederea 
stabilirii sediului social/desfasu-
rarii de activitati comerciale de 
catre persoanele fizice/juridice 
interesate. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesiunii: A) 
Procedura aplicata privind atribu-
irea contractului de concesiune: 
licitatie publica; B) Tipul contrac-
tului pentru care se solicita ofer-
te:contract de concesiune teren in 
vederea stabilirii sediului social/
desfasurarii de activitati comer-
ciale; C) Obiectul concesiunii:teren 
in suprafata de 2000 mp din satul 
Simian, Comuna Simian, T 66, P 
1721, numar cadastral 55707; D) 
Durata concesiunii:49 ani. 3. 
Informatii privind documentatia 
de atribuire: A) Relatii privind 
licitatia si documentatia de atri-
buire se pot obtine de la Primaria 
Comunei Simian, comuna Simi-
an,str.DE 70, nr.64, judetul Mehe-
d i n t i ,  t e l / f a x 
0252/338693-Compartiment Urba-
nism,  incepand cu data  de 
23.08.2019 in urma unei solicitari 
scrise. Data limita de solicitare a 
clarificarilor este de 06.09.2019, 
ora 09:00. B) Cheltuieli privind 
participarea la licitatie: -Caiet de 
sarcini: 30 lei; -Garantie de partici-
pare:100 lei. C) Pretul minim de 
pornire al licitatiei este de 2520 lei/
an pentru terenul in suprafata de 
2000 mp. 4. Informatii privind 
ofertele: A) Data limita pentru 
depunerea ofertelor 10.09.2019 
,ora 15:00. B) Adresa la care 

trebuie depuse ofertele: Primaria 
Comunei Simian, Comuna Simian, 
str. DE 70, nr. 64 -Registratura, 
et.1, judetul Mehedinti. 5. Data si 
locul unde se va desfasura licitatia: 
Pr imar ia  Comunei  S imian , 
Comuna Simian, str.DE 70, nr. 64 
-Comp. Juridic, et. 2, judetul 
Mehedinti, in data de 11.09.2019, 
ora 10:00. 6. Instanta competenta 
in solutionarea eventualelor litigii 
este Tribunalul Mehedinti -Sectia 
de Contencios Administrativ si 
Fiscal, situat in Dr. Tr. Severin, 
B-dul Carol I, nr. 14, judetul 
Mehedinti. 7. Data transmiterii 
anuntului de licitatie publica catre 
institutiile abilitate: 19.08.2019

PIERDERI
l Pierdut Certificat profesional 
conducător  auto  marfă  nr. 
0454431000, pe numele Cherpec 
Cristian. Îl declar nul.

l Pierdut adeverință de reținere a 
bunurilor nr. 170/01.09.2013, elibe-
rată de Biroul Vamal PF I pe 
numele Stupariu Mariana Nico-
lina. Se declară nulă.

l Pierdut Legitimatie de calatorie 
eliberata de CTP  Arad, pe numele 
Sas Florica.O declar nula.

l Oney Finances SRL declară 
pierderea registrelor unice de 
control din următoarele locații: 
Cluj-Napoca, Blv. Muncii, 1-3, 
Calea Turzii 186, Blv.Aurel Vlaicu 
182, Satu Mare st. Drumul Care-
iu lu i  77-79 ,  S ib iu  Comuna 
Shelimbar DN 1 km 36, Strada 
Sibiului 5, București Theodor 
Pallady 51, Calea Vitan 236, Iuliu 
Maniu 446-560, Blv.Constructo-
rilor 16A, Drumul Dealul Bisericii 
66-109, Vasile Milea 106, Deva 
Calea Zarandului 87, Oradea str.
Ogorului 171 și 272, Timișoara 
Calea Aradului 56A, Comuna 
Ghiroc Calea Șagului 233, str.
Adam Anavi 4,  Brașov Blv. 
Griviței 1, Suceava str.Unirii 27B, 
Tg.Mureș str.Gheorghe Doja 243, 
Ploiești DN1 KM6, Constanța Blv. 
Aurel Vlaicu 207, Craiova Calea 
Severinului 36A.

DECESE
l In memoria celui ce a fost 
pentru mult timp colegul nostru 
si a ramas tot timpul prietenul 
nostru, DINU GEORGICA 
colectivul CertRom transmite 
sincere condoleante familiei. 
Dumnezeu sa il odihneasca in 
pace! Inmormantarea va avea 
loc Joi, 22 august 2019, la Cimi-
tirul Ghencea Militar III, Bucu-
resti, ora 11.00.


