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

l Societate de construcții din Constanța angajează 
muncitori necalificați (cod cor 931301). Tel. 
0241.589.282, e-mail: office@ecserv.ro.

l SC Luxconstruct SRL, CUI: 17672995, din Olte-
nița, angajează muncitori necalificați în construcții și 
inginer  instalații. CV-urile se pot depune pe e-mail: 
razvanvoinea20@yahoo.com până la data de 
22.04.2019. Tel. 0727.796.245.

l SC ARDA SRL Ploiești angajează manipulant 
mărfuri. Interviul va avea loc în data de 26.04.2019. 
Relații la tel. 0764780146.

l SC Kardesler Prod SRL Ploiești angajează mani-
pulant mărfuri. Interviul va avea loc în data de 
26.04.2019. Relații la tel.0764.780.146.

l S.C. Metek Construct S.R.L., cu sediul în Popești 
Leordeni, județ Ilfov, având J23/888/2014, CUI 
32978832 angajează muncitor necalificat la spargerea 
și tăierea materialelor de construcții -5 posturi, Cod 
COR 931302. Pentru CV, la adresa de e-mail: Mete-
kconstruct@gmail.com. 

l S.C. Energ Construct Invest S.R.L., cu sediul în 
Afumați, județ Ilfov, având J23/577/2011, CUI 
28137386 angajează muncitor necalificat la spargerea 
și tăierea materialelor de construcții -20 posturi, Cod 
COR 931302. Pentru CV, la adresa de e-mail: Ener-
gyconstruct@gmail.com.

l AVI SRL, cu sediul în Craiova, str.Râului, nr.363,  
angajează muncitor necalificat la asamblarea și 
montarea pieselor. CV-urile se pot depune la sediul 
firmei. Informații la telefon: 0040.372.731.751.

l CIS GAZ SA, cu sediul în jud.Mureș, Sântana de 
Mureș, str.Voinicenilor, nr.686, angajează sudori, 
maistru sudură, lăcătuș montator. CV-urile se pot 
depune la sediul firmei. Informații la telefon: 
+40.265.313.018.

l Primăria comunei Cuca, judeţul Argeș, organizează 
concurs, pe data de 14.05.2019, ora 10,00, pentru 
ocuparea postului de administrator public. Dosarul de 
concurs se va depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului, la sediul Primăriei 
Cuca, secretariat. Relaţii se pot obţine de la secretari-
atul Primăriei Cuca, tel. 0733974096.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu sediul în Calea 
Plevnei, nr.46-48, Sector 1, București, scoate la 
concurs, în data de  22.05.2019, la sediul ministerului 
postul vacant de consilier grad profesional superior  
– Direcția generala investiții, achiziții și logistică - 
Serviciul logistică și PSI. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcției publice de execuţie 
vacante: • 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 studi-
ilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 
ani; • inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în. echipă, effort. Programul concursului: 

22.05.2019 ora 10:00 - proba scrisa. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul Ministerul 
Apelor și Pădurilor.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crișan, nr.9-11, organizează concurs în data de 
20.05.2019 pentru ocuparea unui post vacant de refe-
rent de specialitate, gradul I, la Serviciul RUNO, și a 
unui post de referent de specialitate, gradul III, la 
Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medi-
cale, pe durată nedeterminată. Pentru postul de refe-
rent de specialitate, gradul I, la Serviciul Resurse 
Umane, Normare, Organizare: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -6 ani și 6 luni vechime în specialitate. 
Pentru referent de specialitate, gradul III, la Serviciul 
de Management al Calității Serviciilor Medicale: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juri-
dice/administrative /economice; -6 luni vechime în 
specialitate. Concursul se organizează la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina în data de 
20.05.2019 -proba scrisă și în data de 23.05.2019 
-proba interviu, începând cu ora 9.00. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Bibliografia și tematica de concurs sunt afișate la 
sediul unităţii și pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.RUNO sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l Primăria Municipiului Dorohoi organizează 
concurs în data de 20.05.2019 orele 10.00 proba scrisă 
și în data de 24.05.2019, interviul pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale  de execuție  perioadă  nede-
terminată de: referent de specialitate IA (adminis-
trator0 - compartimentul locativ , asociații de 
proprietari. Condiții  generale  de participare la 
concurs; -Să  îndeplinească  condițiile generale 
conform art. 3 al Regulamentului -cadru aprobat  
prin HGR 286/2011, modificată și completată prin 
HGR  1027/2014. Condiții specifice  de participare la 
concurs: -Studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau similar; -Vechime în funcția 
în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni. Dosa-
rele de înscriere se pot depune la Compartimentul 
resurse umane,  în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului.   Pentru relaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la Compartimentul  resurse umane, 
din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 113.

l Școala Gimnazială nr.143 cu sediul în: București, 
strada Banu Mărăcine, nr.16, sector 5, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post vacant 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată și comple-
tată de H.G. nr.1027/2014. Denumirea postului: 
Contabil șef. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: superioare (economice); 
-cunoștințe temeinice de legislație în domeniul învăță-
mântului și contabilității; -cunoștinţe de utilizare și 
operare PC; -cunoștinţe de utilizare a softurilor 
specifice activităţii: EDUSAL, SIIIR, FOREXEBUG, 
e-licitație.ro, D112, D100; -noţiuni de comunicare în 
relaţii publice; -cursuri de perfecționare în domeniu;  
-minim 5 ani vechime pe post sau în domeniu, fără 
sancțiuni, recomandare de la vechiul loc de muncă. 
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 

Selecţia dosarelor: data 15.05.2019, la sediul instituţiei. 
Proba scrisă: data  20.05.2019, ora 9.00, la sediul 
instituției. Proba interviu: data  23.05.2019, ora 10.00, 
la sediul instituției. Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 
10 zile de la afișare, la sediul instituției. Date contact: 
telefon 021.420.24.40.

l Primăria Comunei Ulmi, cu sediul în localitatea 
Ulmi, str.Principală, judeţul Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: referent la Compartimentul Serviciul 
Voluntar Situații Urgență, 1 post contractual de refe-
rent la compartimentul SVSU, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 20.05.2019, ora 12.00; -proba 
interviu în data de 22.05.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă minim 1 
an; -permis conducere categ.B constituie un avantaj în 
cazul unui punctaj egal. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Ulmi. Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Ulmi, persoană de contact: Lazar 
Emilian, telefon: 0246.255.046, e-mail: prima-
riaulmi.2007@yahoo.com.

l Primăria Comunei Ulmi, cu sediul în localitatea 
Ulmi, str.Principală, nr.FN, judeţul Giurgiu, organi-
zează concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice temporare vacante de: 1 
post referent, clasa a III-a, grad profesional superior, 
Compartimentul Taxe și Impozite. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Comunei Ulmi astfel: 
-proba scrisă în data de 07.05.2019, ora 12.00; -proba 
interviu în data de 09.05.2019, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime minimă 7 ani; 
-cunoștinţe PC. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 8 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Ulmi, 
județul Giurgiu. Relaţii suplimentare și coordonatele 
de contact pentru depunerea dosarelor de concurs la 
sediul instituției Primăriei Comunei Ulmi, persoană 
de contact: Lazar Emilian, telefon/fax: 
0246.255.046/0246.255.049, e-mail: prima-
riaulmi.2007@yahoo.com.   

l Primăria Comunei Ulmi, cu sediul în localitatea 
Ulmi, str.Principală, nr.FN, judeţul Giurgiu, organi-
zează concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 1 post referent, 
clasa a III-a, grad profesional debutant, Comparti-
mentul Autoritate Tutelară și Asistență Socială. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime -fără; -1 post de 
referent, grad profesional principal, Compartimentul 
Secretariat, Registratură și Arhivă. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 5 ani în speciali-
tatea studiilor. Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Ulmi astfel: -proba scrisă în data 
de 28.05.2019, ora 12.00; -proba interviu în data de 
30.05.2019, ora 13.00. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Ulmi, 
județul Giurgiu. Relaţii suplimentare și coordonatele 
de contact pentru depunerea dosarelor de concurs la 
sediul instituției Primăriei Comunei Ulmi, persoană 
de contact: Lazar Emilian, telefon/fax: 
0246.255.046/0246.255.049, e-mail: prima-
riaulmi.2007@yahoo.com.   

l Primăria Comunei Ulmi, cu sediul în localitatea 
Ulmi, str.Principală, judeţul Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -inspector de specialitate, șofer autoguno-
ieră, muncitor necalificat, în cadrul Serviciului de 
Salubrizare al Comunei Ulmi: -1 post de inspector de 
specialitate; -2 posturi șofer autogunoieră; -4 posturi 
muncitor necalificat, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 20.05.2019, ora 12.00; -proba interviu în data de 

22.05.2019, ora 12.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Pentru postul de inspector de specialitate, 
studii superioare: -studii superioare de scurtă și lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea studiilor 6 ani; -capaci-
tate de a gestiona eficient resursele alocate; 2.Pentru 
postul de șofer autogunoieră: -atestat profesional 
pentru transport marfă în termen de valabilitate; 
-nivelul studiilor și condițiile de ocupare a postului: 
minim 8 clase și permis de conducere categoriile C, E; 
-vechime în muncă necesară ocupării postului: minim 
9 ani în meseria de șofer; 3.Pentru postul de muncitor 
necalificat: -nivelul studiilor generale; -vechime în 
muncă -fără. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Ulmi. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Ulmi, persoană de contact: Lazar Emilian, 
telefon: 0246.255.046, e-mail: primariaulmi.2007@
yahoo.com.

l Primăria Tălpaș, cu sediul în comuna Tălpaș, str.
Principală, nr.121, județul Dolj, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea funcției 
publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului Agricol, 1 post. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Tălpaș, 
astfel: -proba scrisă în data de 04.06.2019, ora 9.00; 
-proba interviu în data de 06.06.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -studii: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul agronomie -speci-
alizarea agricultură (inginer agronom); -vechime în 
specialitatea studiilor: nu este cazul. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen 
de 20 de zile de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Tălpaș. 
Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs la sediul Primăriei 
Tălpaș, județul Dolj, persoană de contact: Danciulescu 
Gabriel -primar, telefon/fax: 0251.452.487, e-mail: 
primariatalpas@yahoo.com.

l Primăria Orașului Siret, cu sediul în orașul Siret, 
str.28 Noiembrie, nr.1, jud.Suceava, în baza HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale vacante pe perioadă nedetermi-
nată: I.Referent I, 1 post -Direcția de Administrare a 
Domeniului Public și Privat. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii medii; -vechime în 
muncă: minimum 3 ani; II.Muncitor calificat, 1 post 
-Direcția de Administrare a Domeniului Public și 
Privat. Condiţii specifice de participare la concurs: 
-studii generale sau școală profesională; -vechime în 
muncă: minimum 3 ani; III.Îngrijitor, 1 post -Direcția 
de Administrare a Domeniului Public și Privat. 
Condiţii specifice de participare la concurs: -studii 
generale; -nu necesită vechime. IV.Referent I, 1 post 
-Centrul Cultural „Mihai Teliman”. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -studii medii; -vechime în 
muncă: minimum 3 ani. V.Administrator I, 1 post 
-Centrul Cultural „Mihai Teliman”. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -studii medii; -vechime în 
muncă: minimum 3 ani. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: -proba scrisă: data de 20.05.2019, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Siret; -proba 
interviu: data de 22.05.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Orașului Siret. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 09.05.2019, la sediul Primăriei Orașului 
Siret. Date contact: Primăria Orașului Siret, 
tel.0230.280.901, int.25.

l Primăria Comunei Rebricea, cu sediul în localitatea 
Rebricea, comuna Rebricea, judeţul Vaslui, în baza 
Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant pe perioadă nede-
terminată pentru funcție publică: 1.consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior, în cadrul Comparti-
mentului Juridic, din cadrul Aparatului de Speciali-
tate al Primarului Comunei Rebricea, județul Vaslui. 
Condiţii specifice de participare la concurs: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știin-
ţelor juridice; -vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice: 7 ani. Concursul 

conține 3 etape și se desfășoară la sediul instituției: 
1.selecția dosarelor de concurs se va face în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor; 2.proba scrisă a 
concursului va avea loc în data de 27.05.2019, ora 
10.00; 3.interviul va avea loc în data de 29.05.2019, ora 
10.00. Dosarele de înscriere se depun la sediul institu-
ției în termen de 20 de zile calendaristice de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial. Date 
contact: Onu Alina-Elena, inspector, tel.0757.049.076, 
e-mail: comunarebricea@yahoo.com, fax: 
0335.780.051.

l Primăria Municipiului Adjud, cu sediul în locali-
tatea Adjud, str.Stadionului nr.2, județul Vrancea, 
organizează concurs, conform Hotărârii de Guvern 
nr.286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 3 
funcții contractuale de execuție vacante, după cum 
urmează: 1.Referent IA din cadrul Serviciului Public 
Administrare Piață, Târg, Obor din subordinea 
Consiliului Local Adjud; 2.Îngrijitor din cadrul Servi-
ciului Public Administrare Piață, Târg, Obor din 
subordinea Consiliului Local Adjud; 3.Muncitor I din 
cadrul Serviciului Public Administrare și Întreținere 
Construcții, Instalații Proprietate a Domeniului 
Public din subordinea Consiliului Local Adjud. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Muni-
cipiului Adjud, din str.Stadionului, nr.2, astfel: Pentru 
posturile de referent IA și postul de muncitor I: 
-proba scrisă în data de 20 mai 2019, ora 10.00; 
-interviul va avea loc la o dată care va fi anunțată în 
funcție de evoluția probei scrise. Pentru postul de 
îngrijitor: -proba practică va avea loc în data de 20 
mai 2019, ora 9.00; -interviul va avea loc în data de 24 
mai 2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții cerute de fișa postului: Pentru posturile de 
referent IA și postul de muncitor I: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în 
specialitatea studiilor de minim 9 ani. Pentru postul 
de îngrijitor: -studii generale; -vechime nu este cazul, 
și condițiile prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul din str.Stadionului, nr.2, la Compartimen-
tului Organizare, Resurse Umane și Salarizare. 
Documentele necesare pentru întocmirea dosarului 
de concurs și bibliografia vor fi afișate la sediu institu-
ției și pe site-ul acesteia. Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Municipiului Adjud, din str.Stadionului, 
nr.2, persoană de contact: Romanov Camelia, 
inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 
Compartimentului Organizare, Resurse Umane și 
Salarizare, telefon/fax: 0237.641.908, int.225, e-mail: 
corus@primariaadjud.ro

l Primăria Orașului Uricani, cu sediul în localitatea 
Uricani, strada 1 Mai, numărul 6, judeţul Hune-
doara, organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, în cadrul Compartimentului Secreta-
riat, Registratură, Relații cu Publicul- 1 post. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
Orașului Uricani astfel: -proba scrisă în data de 
23.05.2019, ora 10.00; -proba interviu în data de 
28.05.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii generale -conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu completările și modifică-
rile ulterioare. Condiţii specifice: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul comunicare și relații publice; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minimum 1 an. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până în 13.05.2019, 
la sediul Primăriei Orașului Uricani, Compartiment 
Resurse Umane, Salarizare. Relaţii suplimentare și 
coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: sediul Primăriei Orașului Uricani, din 
strada 1 Mai, nr.6, județul Hunedoara, telefon: 
0254.511.121, fax: 0254.511.127, e-mail: primariauri-
cani@gmail.com.
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l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 4, organizează concurs de recrutare, 
cu respectarea condiţiilor generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, pentru ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante: 1. Serviciul Contabilitate 
şi Management Financiar -1 post Consilier, clasa I, 
grad profesional Superior. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul Ştiinţe Economice, să aibă cunoştinţe de 
limba engleză nivel mediu, care vor fi testate în cadrul 
probei scrise şi probei interviu, fără a necesita organi-
zarea unei probe suplimentare, să aibă vechime 
minimă 7 ani în specialitatea studiilor. 2. Serviciul 
Achiziţii Publice -1 post Consilier, clasa I, grad profe-
sional Principal. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul 
Ştiinţe Economice, să aibă vechime minimă 5 ani în 
specialitatea studiilor. 3. Compartimentul Achiziții 
Servicii Sociale -1 post Consilier, clasa I, grad profesi-
onal Superior. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul 
Ştiinţe Juridice, să aibă vechime minimă 7 ani în 
specialitatea studiilor. 4. Serviciul de Prevenire a 
Separării Copilului de Familie -1 post Consilier, clasa 
I, grad profesional Debutant. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul Ştiințe Sociale, Ramura de ştiințe Sociologie, 
fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor. 5. 
Serviciul de Prevenire a Separării Copilului de Familie 
-1 post Consilier, clasa I, grad profesional Superior. 
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental 
Ştiinţe Sociale, domeniul de licență Psihologie, specia-
lizarea Psihologie, să aibă vechime minimă 7 ani în 
specialitatea studiilor. 6. Serviciul Management de 
Caz şi Alternative Familiale -1 post Consilier, clasa I, 
Grad profesional Superior. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul Asistență Socială, să aibă vechime minimă 7 
ani în specialitatea studiilor. 7. Serviciul Management 
de Caz şi Alternative Familiale -1 post Consilier, clasa 
I, Grad profesional Principal. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul Asistență Socială, să aibă vechime minimă 5 
ani în specialitatea studiilor. 8. Serviciul Management 
de Caz pentru Persoane Adulte -1 post Consilier, clasa 
I, Grad profesional Superior. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul fundamental Ştiințe Sociale, ramura de 
ştiințe Sociologie, specializarea Asistență Socială, să 
aibă vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor. 9. 
Serviciul Management de Caz pentru Persoane 
Adulte -2 posturi Consilier, clasa I, Grad profesional 
Superior. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în domeniul Asistență 
Socială, să aibă vechime minimă 7 ani în specialitatea 
studiilor. 10. Serviciul Intervenții în Regim de Urgență 
-1 post Consilier, clasa I, Grad profesional Superior. 
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul Asistență Socială 
sau Psihologie, să fie posesori ai permisului de condu-
cere categoria B, să aibă vechime minimă 7 ani în 
specialitatea studiilor. Concursul se organizează la 
sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. Soldat Enache 
Ion nr. 1A, Sector 4, şi va consta în susţinerea unei 
probe scrise, în data de 23.05.2019, ora 1200, şi proba 
interviu, la o dată comunicată ulterior, în maximun 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei Gene-

rale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
4 până la data de 13.05.2019, inclusiv, şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici. Condiţiile generale şi 
specifice de participare la concurs şi bibliografia de 
concurs sunt afişate la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 4, din 
Str. Soldat Enache Ion nr.1A şi pe pagina de internet a 
instituției www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4, Str. Soldat 
Enache Ion nr. 1A, etaj 1, telefon 0726807784, persoana 
de contact Dăbuleanu Stela -Serviciul Resurse 
Umane-Salarizare, e-mail resurse@dgaspc4.ro.

l Spitalul Clinic Colentina organizează concurs în 
baza HG nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată şi determinată, normă întreagă, a următoarelor 
posturi contractuale temporar vacante: Secția Cardi-
ologie: -Asistent medical principal- 1 post (perioadaă 
determinată 25.12.2018-19.10.2020). Condiții gene-
rale de înscriere la concurs: -are cetățenie românaă, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând spațiului economic euro-
pean şi domiciliul în România; -cunoaşte limba 
română, scrisă şi vorbită; -are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; -are capacitate deplină 
de exercițiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie 
sau alte unități sanitare abilitate; -îndeplineşte condi-
țiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului, ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, 
ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Condiții specifice de înscriere 
la concurs: -Asistent medical principal (PL): 
-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, 
certificat de membru eliberat de OAMGMAMR 
vizat pentru anul în curs, asigurare de răspundere 
civilă profesională pentru anul în curs, certificat de 
grad principal, minim 5 ani vechime în specialitate, 
aviz psihiatric/psihologic pentru a profesa în 
domeniu. Actele solicitate pentru dosarul de înscriere: 
a)cerere de inscriere la concurs adresată Managerului 
Spitalului Clinic Colentina, în care se va menționa 
postul şi locul de muncă pentru care candidează; b)
copia actului de identitate (sau orice alt document 
care atestă identitatea potrivit legii, după caz); c)copie 
documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte 
care să ateste efectuarea unor specializări, copie 
diplomă bacalaureat, copie diplomă studii postliceale, 
copie grad principal; d)copie Certificat de Membru 
în Ordinul Asistenților medicali generalişti, moaşelor 
şi asistenților medicali din România; e)copie Aviz 
anual pentru autorizarea exercitării profesiei în 
termen de valabilitate; f)copie asigurare malpraxis în 
termen de valabilitate; g)copie carnet de muncă sau o 
adeverință care să ateste vechimea în specialitate; h)
cazier judiciar în original; i)adeverință medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; j)
curriculum vitae format EU; k)chitanță taxă concurs: 
100RON -Asistent medical principal. Adeverința care 
atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului, calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În 
cazul documentului prevăzut la lit.h), candidatul 
declarat admis la selecția dosarelor care a depus la 
înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe 
a concursului. Actele prevăzute la lit.b)-g) vor fi 
prezentate şi în original în vederea conformității 
copiilor cu acestea. Înscrierea candidaților se va face 
pe post. În cazul nepromovării concursului se vor 
elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii insti-
tuției, numai documentele depuse în original (cazier 
judiciar şi adeverință medicală). După încheierea 
perioadei de înscriere la concurs nu se mai admit 
documente în vederea completării dosarelor de 
concurs. Etapele concursului: a)Selecția dosarelor de 
înscriere; b)Proba scrisă -probă eliminatorie dacă nu 

se întrunesc 50 puncte; c)Proba practică şi interviul. 
Proba scrisă constă în: -redactarea unei lucrări şi/sau 
în rezolvarea unor teste-grilă cu subiecte stabilite pe 
baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de 
concurs. Proba practică constă în: -testarea abilită-
ților practice specifice postului. Interviul constă în: 
-testarea abilităților, aptitudinilor şi motivația candi-
daților. Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: -10.05.2019 -proba scrisă, ora 10.00; 
-16.05.2019 -proba practică şi interviul. Toate comu-
nicatele se vor face pe site-ul instituției şi la avizier. 
Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS al 
Spitalului Clinic Colentina, cu sediul în Ştefan cel 
Mare, nr.19-21, Sector 2. Dosarele pentru înscrierea 
la concurs se vor depune după cum urmează: în 
perioada 15.05.2019-03.05.2019, până la ora 13.00, 
pentru posturile vacante. Informații suplimentare se 
pot obține la telefon: 021.319.17.80.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând oi cu miei şi tineret de un an. 0738/574.682.

CITAŢII
l Numitul Rusu Ioan Catalin, este chemat in data de 
8 mai 2019 la Judecatoria Iasi, dosar nr. 
3403/245/2018, complet C 25M, ora 8.30 in calitate de 
parat, in contradictor cu reclamanta Rusu Irina.

l Se citeaza paratele Artico Arianna ,domiciliata in 
Italia, Limana, Via Canalet, nr. 12/B, (BL),  Artico 
Paola, domiciliata in Italia, Limana, Via Polentes, nr. 3 
(BL), De Martin Toranin Ave, domiciliata in Italia, 
Belluno, Via Dolabella, nr. 21 (BL), pentru termenul 
din data de 22.05.2019 in dosar nr. 18107/55/2017 al 
Judecatoriei Arad, având ca obiect succesiune.

l Numita Brahonschi Dana Florentina, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Vorniceni, com. Vorniceni, 
jud. Botoşani, este citată la Judecătoria Săveni, jud. 
Botoşani, pe data de 22.05.2019, ora 8.30, cu menţi-
unea de a se prezenta personal la interogatoriu în 
calitate de pârâtă, în dosarul 1966/297/2018, în proces 
cu reclamantul Brahonschi Remus, domiciliat în 
mun. Săcele, str. Movilei bl.6, sc.B, et.1, ap.4, jud. 
Braşov, cu reşedinţa în sat Vorniceni, com. Vorniceni, 
jud. Botoşani.

l Numita Bogonos Ancuţa, cu ultimul domiciliu 
necunoscut, este citată la Judecătoria Darabani, jud. 
Botoşani, pe data de 22.05.2019, ora 08.30, cu menţi-
unea de a se prezenta personal la interogatoriu, în 
calitate de pârâtă, în dosarul nr. 1222/217/2017, în 
proces cu reclamanta Budăi Ileana, domiciliată în sat 
Rădăuţi- Prut, com. Rădăuţi- Prut, jud. Botoşani, prin 
procurator Moroşanu Dinu, domiciliat în sat Viişoara 
Mică, com. Viişoara, jud. Botoşani.

l Numita Tian Cristina, cu domiciliul în Călăraşi, str.
Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.37 bis, cu reşe-
dința în Republica Irlanda, nr. telefon 
0044.784.034.04.01, este chemată la Judecătoria Olte-
nița, în calitate de pârâtă introdusă în cauză, în proces 
cu reclamanta Luiceanu Rădița în dosar 
nr.5009/269/2017, cu termen 08.05.2019, ora 8.30, 
având ca obiect dezbatere succesiune, revendicare 
imobiliară şi constatare nulitate parțială act de propri-
etate.

l Se citează pârâtele Touring Eurolines SA,  cu sediul 
în Sector 1, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5A, Bucu-
reşti, şi Tui Travel Center prin Touring Eurolines SA, 
cu sediul în Bucureşti, Sector 2, str. Reînvierii, nr. 3-5, 
Clădirea Europa Primex şi ultima adresă cunoscută în 
Bucureşti, Sector 1, str. Buzeşti, nr. 44, pentru data de 
06.05.2019, ora 08.30, la Completul C21,  Judecătoria 
Iaşi, în dosarul nr.36708/245/2017, având ca obiect 
pretenții, în proces cu Rau Petru în calitate de recla-
mant.

l Francisc Ana -Cristina, cu domiciliul în oraş Braga-
diru, str Florilor nr. 17, bl. P17, scara 1, etaj 2, ap. 8, 
judeţ Ilfov, este chemată la Judecătoria Cornetu în 
ziua de 13.05.2019, Sala 3, Complet 1, ora 9, în calitate 
de intimată, în dosarul nr. 3274/1748/2018, în proces 
cu Primăria oraş Bragadiru, în calitate de petent, 
dosar ce are ca obiect: înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunităţii.

DIVERSE
l Cauti cadouri DEOSEBITE? Cumpara cu 
incredere ONLINE Saluri Baticuri Esarfe 
Rusesti Autentice Pavlovo Posad. Alege din peste 
300 imprimeuri UNICE create de pictori rusi pe 
lana sau matase naturala si comandă pe site-ul 
www.2sretro.ro sau la tel. 0730105901. Livrare 
24 ore cu plata la curier!

l Semrom Oltenia SA anunță publicarea pe site-ul 
societății www.semromoltenia.ro a Raportului finan-
ciar anual pentru anul 2018.

l Aceasta informare este efectuata de OMV Petrom 
SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intenti-
oneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa 
Prut - Barlad, aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Lucrari de amenajare plat-
forma, foraj si drum acces sondele H31, H33 Indepen-
denta” propus a fi amplasat in localitatea Schela, 
extravilan, Judetul Galati. Aceasta investitie este noua. 
Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta 
ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu 
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l S.C. 24 Ianuarie S.A cu sediul in Ploiesti, str. G-ral. 
Dragalina nr. 18, Nr. ORC J29/1043/1991, C.U.I. RO 
1343490, actiunile emise sunt tranzactionate pe piata 
ATS - AeRO face cunoscut actionarilor urmatoarele: 
- capital social subscris si varsat 1.220.635 ron; - nr. 
actiuni 488.254; - valoarea nominala a unei actiuni 2,5 
lei; - Tip actiuni: nominative; - clasa A. Societatea face 
cunoscut publicului, faptul ca raportul anual pe 2018, 
al societatii impreuna cu toate documentele aferente 
sunt disponibile pe siteul societatii www24january.ro. 
Acest raport cu documentele aferente pot fi solicitate 
pe adresa commercial@24january.ro.

l Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu 
Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin 
av. Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de adminis-
trator judiciar al Prorom Pontiservice Filiala Bucuresti 
SRL  desemnat prin hotararea nr.2305 din data de 
17.04.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia 
a VII-a Civila in dosar nr. 44289/3/2018, notificã deschi-
derea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Prorom Pontiservice Filiala Bucu-
resti SRL, cu sediul social Bucureşti Sectorul 3, Strada 
Parfumului, Nr. 13, CUI  27820169, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/12350/2010. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Prorom Pontiservice Filiala Bucuresti SRL, 
vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 44289/3/2018, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra averii debitorului 
29.05.2019; b) termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar 
de creante 12.06.2019; c) termenul pentru intocmirea  
si afisarea tabelului definitiv la 26.06.2019; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 
17.06.2019, ora 14.00;  e) adunarea generala a asocia-
tilor la data de 02.05.2019, ora 14.00 la sediul adminis-
tratorului judiciar.

l SC Servicii Imobiliare SRL, cu sediul in Bucuresti, 
str. Lainici, nr. 7, titular al P.U.Z.- parcare auto, servicii 
si comert, in localitatea Otopeni, Calea Bucurestilor 
nr.228, anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ. Ilfov. 
Documentatia a fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucu-
resti, sector 1,  str. Gheorghe Manu, nr. 18, tel. 
021.212.56.93. Observatii /comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calen-
daristice de la data publicarii anuntului.

l Willbrook Construct SRL, titular al planului 
P.U.Z.-,,modificare PUZ existent, in vederea constru-
irii unui parc logistic, depozitare marfuri generale, 

birouri si utilitati’’, in localitatea  Stefanestii de Jos, 
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ.Ilfov. Docu-
mentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, 
sector 1, str. Gheorghe Manu, nr. 18, tel. 021.212.56.93. 
Observatii /comentarii si sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data 
publicarii anuntului.

l SC Nym House SRL, avand sediul in Judetul 
Brasov, Oras Ghimbav, str.Zambilei, nr.3, ap.CAM2, 
titular  al planului P.U.Z.-,,construire ansamblu locu-
inte’’,  amplasat in judetul Ilfov, com.Tunari, T39, 
P128/23/3,4, anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al 
CJ.Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucu-
resti, sector 1, str. Gheorghe Manu, nr.18, 
tel.021.212.56.93. Observatii /comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calen-
daristice de la data publicarii anuntului.

l SC Rewe (Romania) SRL avand sediul in loc.
Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr. 7, jud. Ilfov, CUI 
RO13348610, J23/884/2005, in calitate de titular al 
activitatii cod CAEN 4711-comert cu amanuntul  in 
magazine nespecializate cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun Supermarket si 
cod CAEN 4724- comert cu amanuntul al painii, al 
produselor de patiserie, si produselor zaharoase in 
magazine specializate, desfasurate pe amplasamentul 
situat in loc.Targu Mures,  str.Predeal, nr.88, jud. 
Mures, anunta publicul interesat asupra depunerii 
documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu. 
Informatiile privind potentialul impact asupra 
mediului a activitatilor desfasurate pot fi consultate la 
sediul APM.Mures, Loc. Tg. Mures, str. Podeni, nr. 10, 
jud. Mures, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:00, 
vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile si sugestiile  
publicului pot fi depuse in scris si sub semnatura  la 
sediul APM Tg.Mures.

l Anunţ public. SC Lidl Discount SRL, cu sediul în 
sat Nedelea, comuna Ariceşti Rahtivani, DN 72 
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova, anunță 
public solicitarea de obținere a autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket LIDL” amplasat în 
Roman, Str. Sucedava nr. 31, județul Neamț. Eventu-
alele propuneri şi sugestii din partea publicului 
privind activitatea menționată vor fi transmise în scris 
şi sub semnătură la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5, în zilele de 
luni - joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri între orele 8.00 
- 14.00.

l Anunţ public. S.C. Lidl Discount S.R.L., cu sediul în 
sat Nedelea, comuna Ariceşti Rahtivani, DN 72 
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova, anunță 
public solicitarea de obținere a autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket LIDL” amplasat în 
Dorohoi, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 25, 
jud. Botoşani. Eventualele propuneri şi sugestii din 
partea publicului privind activitatea menționată vor fi 
transmise în scris şi sub semnătură la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Botoşani, Bd. Mihai 
Eminescu nr. 44, în zilele de luni -joi între orele 8.00 
-16,30 şi vineri între orele 8.00 –14.00.

l Anunţ public. S.C. Lidl Discount S.R.L., cu sediul în 
sat Nedelea, comuna Ariceşti Rahtivani, DN 72 
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova, anunță 
public solicitarea de obținere a autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket LIDL” amplasat în 
Fălticeni, Str. Plugari, nr. 3, jud. Suceava. Eventualele 
propuneri şi sugestii din partea publicului privind 
activitatea menționată vor fi transmise în scris şi sub 
semnătură la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, în zilele de luni -joi între 
orele 8.00 -16.30 şi vineri între orele 8.00 - 14.00.

l În conformitate cu prevederile HGR 1076/2004, 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe, art.9, informăm 
publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a 
planului „Plan Urbanistic General al UAT Oraş 
Bechet” şi a regulamentului local de urbanism aferent, 
a realizării primei versiuni a acestora şi declanşării 
etapei de încadrare în procedura evaluării de mediu. 
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Prima versiune a planului este disponibilă spre 
consultare, la sediul Primăriei Bechet, Compartiment 
Urbanism, la adresa: oraș Bechet, str. A.I.Cuza, 
nr.100, jud.Dolj, între orele 08.00-10.00, de luni până 
vineri. Prezentul anunț va fi postat pe pagina de 
internet: www.primariabechet.ro și publicat în coti-
diane de două ori, la interval de 3 zile calendaristice. 
Contestaţiile și sugestiile din partea publicului inte-
resat se primesc în scris la sediul APM Dolj, str.Petru 
Rareș, nr.1, în zilele de luni-joi, între 8.00-16.30, și 
vineri, între orele 8.00-14.00.

l Retezat SA, Sibiu, str.J.S.Bach, nr.4. CIF: 
RO787311. ORC: J32/219/1991. Comunicat. 
Informăm investitorii și acționarii societății că, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 
art.125(2) Raportul anual 2018 al Retezat SA a fost 
transmis către A.S.F. și BVB-Piața AeRO. Acest raport 
poate fi consultat la cerere la sediul societății din Sibiu, 
str.J.S.Bach, nr.4, pe website-ul societății www.redal-
group.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul RETZ. 
Informații suplimentare la telefon 0269.213.230. 
Președinte Consiliu de Administrație, Aldea Gheorghe.

l SC Transilvania Com SA, Mediaș, str.M.Eminescu, 
nr.4, CIF: RO804161, ORC: J32/169/1991. Comu-
nicat. Informăm investitorii și acţionarii societăţii că, 
în conformitate cu prevederile Regulamentului 
nr.5/2018 art.125(2), Raportul anual 2018 al Transil-
vania COM SA a fost transmis către ASF și 
BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la 
cerere la sediul societăţii din Mediaș, str.M.Eminescu, 
nr.4, pe website-ul societăţii: www.redalgroup.ro sau 
la adresa: www.bvb.ro la simbolul TRVC. Informaţii 
suplimentare la telefon: 0269.841.268. Președinte 
Consiliu de Administraţie, Aldea Ciprian Ilie.

l Kelemen SRL, cod unic de înregistrare 6374640, 
nr.înregistrare în Registrul Comerțului Gorj, 
J18/1331/1994, cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str.
Victoriei, bl.200, sc.1, et.1, apt.7, jud.Gorj. Team  
Insolv IPURL lichidator judiciar al Kelemen SRL, 
CIF 6374640, conform încheierii 19/04.04.2019 a 
Tribunalului Gorj, în dosarul 904/95/2019, notifică 
Deschiderea procedurii simplificate a falimentului. 
Termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor este 21.05.2019. Termenul-limită pentru 
întocmirea, tabelului preliminar al creanţelor este: 
03.06.2019. Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv consolidat al creanțelor 25.06.2019.

l Berbec Viorel, cu domiciliul in str. Jean Monnet nr 
16, Bucuresti S1, titular al Planului Urbanistic Zonal 
Sos. Pandurilor 20A S+P+2E+3teh cu supanta, Cabi-
nete Medicale, situat in Bucuresti, Sos Pandurilor 
20A, Bucuresti S5, anunta publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei 
Comitetului Special Constituit din data de 18.04.2019 
urmand ca planul/programul sa fie supus procedurii 
de adoptare fara aviz de mediu. Comentarii privind 
decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul 
A.P.M. Bucuresti , in termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea anuntului.

l Comunicat. Disponibilitate raport anual aferent 
anului 2018. S.C. Complex Comet S.A. București, cu 
sediul în București, B-ul Timișoara nr. 68, sector 6, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucu-
rești sub nr. J40/391/1990, CIF: RO2622360, Tel: 021/ 
4441866, Fax: 021/ 4441869, în conformitate cu preve-
derile din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind 
emitentii și operaţiunile cu valori mobiliare, infor-
mează publicul ca Raportul anual aferent anului 2018, 
împreună cu  Situaţiile financiare ale societăţii  pentru 
anul 2018, aprobate în cadrul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor care a avut loc în data de 
15.04.2019, ora 10.00, sunt disponibile spre consultare 
și analiză pe pagina web a societăţii: www.complex-
comet.ro, la Secţiunea “Investitori”, precum și la sediul 
societăţii  din București, B-dul Timișoara nr. 84, sector 
6. Raportul anual întocmit conform Anexei nr.15 la 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii și 
operaţiunile cu valori mobiliare, precum și situaţiile 
financiare aferente anului 2018, au fost transmise către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară și S.C. Bursa 
de Valori București S.A., în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, aplicabilă.  Informaţii suplimentare despre 
situaţiile financiare aferente anului 2018 se pot obţine 
de la sediul societăţii Complex Comet S.A. București 
sau la nr. de telefon: 021/4441866 și Fax: 021/ 4441869. 
S.C. Complex Comet S.A. București informează 

publicul ca situaţiile financiare ale societăţii aferente 
anului 2018 au fost auditate, în conformitate cu preve-
derile legale în vigoare aplicabile.

l Primăria Municipiului Slatina, Compartimentul 
Fond Funciar, Cadastru, strada M.Kogălniceanu, 
nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 0249.439.377, 
439.233, fax: 0249.439.336, e-mail: office@prima-
riaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro. Anunț. În 
atenția persoanelor îndreptățite în baza Legilor 
Fondului Funciar (Legea nr.1/2000). Primăria Muni-
cipiului Slatina aduce la cunoștință următoarelor 
persoane pentru care a fost reconstituit dreptul de 
proprietate pentru suprafețe de teren agricol și care 
au fost înscrise în anexa 39 validată Legea 1/2000 
validată prin Hotărârea nr.68/2002 a Comisiei Jude-
țene Olt, să se prezinte la Compartimentul Fond 
Funciar, Cadastru, pentru depunerea documentelor 
necesare întocmirii dosarelor care preced soluționarea 
cererilor, respectiv actele de stare civilă și certificate de 
moștenitor, dacă este cazul, în vederea soluționării în 
ordine cronologică a cererilor conform procedurii 
prevăzute la Art. 12 din Legea 165/2013: Anexa 39. 
Autor; Moștenitori: 1. Pîrvu Nicolae; Pîrvu 
Constanța. 2.Voicu I. Constantin; -. 3. Barbu O.Ilie; -. 
4.Călin Ioana; Călin Tănase. 5. Radu I. Ion; Radu 
Florea, Țolea Maria. 6.Malcotă Vasile; Malcotă Virgil, 
Dorobanțu Daniela. 7.Neaga Grigore; -. 8. Tănase Gr. 
Floarea; Bobeanu Dochia, Cojocaru Niculina. 9. 
Geană N.Ion; -. 10. Sorescu N.Ana; -. 11. Joițescu 
Gheorghița; Oțeleanu Maria. 12. Căldăraru 
Constantin; Căldăraru Frusina, Căldăraru Radu. 13. 
Manea Ilie; Manea Ilie. 14. Tănase Maria; Tănase 
Niculina. 15. Tolică Toma; Tolică Eleonora. 16. Gheor-
ghiu Ion; Gheorghiu Gheorghița. 17. Leață Ion; 
Cocea Maria. 18. Grigore Ioana; Grigore Floarea. 19. 
Tănase D.Elena; -. 20. Popa Ilie; Popa Alexandru, 
Popa Nicolae, Anton Maria. 21. Mustață Marin; -. 22. 
Calotă Rada; Murgiuc Gheorghița, Calotă Gheor-
ghița, Calotă Traian. 23. Gheorghe Dumitru; 
Gheorghe Jenica, Gheorghe Marin, Gheorghe 
Constantina, Gheorghe Florica. 24. Duțu Dumitru; 
Duțu Ilie. 25. Mustață D.Ilie; Mustață Marin, 
Constantin Niculina. 26. Duțu Lina; -. 27. Duțu Ilie; -. 
28. Florescu Constantin; -. 29. Glonț R.Ion; Doro-
banțu Elena, Gheorghe Niculina, Sumanuc Anica. 30. 
Geană Floarea; -. 31. Rizea Mihai; Rizea Floarea. 32. 
Stanca Maria; Stanca Alexandru. 33.Vasile Gheor-
ghița; Stanca Floarea. 34. Gheorghe Ion; Gheorghe 
Niculina. 35. Ilinca Nicolae; Ilinca Gheorghe. 36.
Porumschi Ana; Diaconescu Paul, Diaconescu Radu, 
Drăgănoiu Mariana. 37. Soare Zaharia; Soare Ion. 
38.Mustață Floarea; -. 39. Dobrița Maria; Călin 
Radu. 40. Călin R.Radu; -. 41. Ionescu Anica; -. 42. 
Nițu Ștefan; Nițu Ionel. 43. Marin Floarea; -. 44.Călin 
Maria; Călin Constantin. 45. Stan Voicu; Stan V. 
Tudor. 46. Florescu Ilie; Bît Floarea. 47. Lupu Ilie; -. 
48. Popescu Elena; -. 49. Măgală Dumitru; -. 50. 
Pătrașcu Nicolae; Anghel Ioana, Pătrașcu Ion, 
Pătrașcu Dumitru. 51. Mustață Niculina; -. 52. 
Florescu Ion; Florescu Ileana, Florescu Cristian, 
Sorescu Floarea. 53. Ristea Ion; -. 54. Nistor Maria; -. 
55. Cîrciumaru Ilie; -. 56. Niță Luca; Niță Marin. 57. 
Păun Constantin; -. 58. Crețu Radu; Crețu Ștefan, 
Scarlat Iulia, Crețu Marin. 59. Dogarete Ioana; Nica 
Lenuța. 60. Andronache Constantin; Irimescu Rada, 
Constantin Maria. 62. Călineață Ilie; Călineață 
Năstase. 63. Călineață Năstase; -. 64. Trăistaru 
Alexandrina; Vîlceleanu Alexandrina. 65. Ștefan 
Vasile; Ștefan Aurel. 66. Măgală Marin; -. 67. Stanca 
Nicolae; Stanca Florea, Stanca Constantin. 68.
Gheorghe Alexandru; -. 69. Gheorghe Dumitra; 
Gheorghe Alexandru. 70. Matei Constantina; Matei 
Dumitru, Matei Grigore Stelian. 71. Glomnicu 
Gheorghe; -. 72.Stoica Gheorghița; Dinu Ecaterina, 
Marusac Dumitra. 73. Radu Niculina; Ioniță Ion, 
Ioniță Nicolae, Andreescu Virginia. 74. Cismaru 
Alexandru; Cismaru Gheorghița. 75. Nicolae Vasile; 
Nicolae Ilie, Tănase Tudorița, Nicolae Gheorghe, 
Belega Maria, Nicolae Constantin Tudor. 76. Nicolae 
Ion; Tănase Tudorița, Nicolae Gheorghe, Nicolae Ilie, 
Nicolae Constantin Tudor. 77. Ciuchete Maria; -. 78. 
Pană Gheorghe; Pană Ion, Pană Victor, Corbeanu 
Niculina. 79. Bărbușoiu Dumitru; Gavrilă Geta, 
Bărbușoiu Boris. 80. Olteanu Tudor; Stănescu Polina. 
81. Lungu Maria; Lungu Decebal. 82. Ilinca N.
Floarea; Sandu Floarea. 83. Neață Badea; -. 84. 
Deaconu Valerica; -. 85. Ivan Ion; Mănescu Gheor-
ghița, Popescu Florica. 86. Nițu Ecaterina; -. 87. 
Tănase Dumitru; Tănase Elena. 88. Vîlceleanu Ecate-
rina; Neață Elena, Vîlceleanu Maria, Vîlceleanu 

Nicolae, Răducioiu Geta, Lungoci Iulica. 89. Ghiță 
Marin; Ghiță Valentin, Georgescu Maria, Stoica 
Niculina, Rădulescu Ionela, Ghiță M.Ionel. 90. 
Fofîsnac Dumitru; Fofîsnac Ion. 91. Niță Nițu; 
Lemnaru Costică, Andreeana Tudor. 92. Lixandru 
Dumitru; Lixandru Ioana. 93. Popa Dumitru; -. 94. 
Trăistaru Sevastița; -. 95. Trăistaru Damian; -. 96. 
Trăistaru Rada; Trăistaru Sevastița. 97. Beboaica 
Dumitru; Lupu Ion. 98. Popescu Aurel; -. 99. 
Bondarev Niculina; Cîrstea Marin, Cîrstea Ana. 100. 
Diaconescu Gheorghe; -. 101. Sorescu Constantin; 
Sorescu Lina. 102. Matei F.Ioana; Matei Ion. 103. 
Mustață Marin; -. 104.Iagăru Floarea; -. 105. Băescu 
Anica; Tiron Ecaterina. 106. Pălărie Maria; -. 107. 
Borobanțu Șt. Marin; -. 108. Badea Elena; Nicolescu 
Ioana, Niță Mituța, Florea Niculina. 109. Fieraru 
Maria; -. 110. Nicolae Constantin; Nicolae Maria. 111. 
Constantinescu Maria; -. 112. Ciobanu Constantin; 
Ciobanu Petrică. 113. Glonț R.Marin; Glonț 
Gheorghe, Călin Ioana. 114. Călin Maria; Călin 
Constantin. 115. Glonț M.Gheorghe; -. 116. Neață 
Maria; -. 117. Mincu Ion; Mincu Elena. 118. Voicu 
C.Marin; -. 119. Tănase Dumitru; Ionescu Maria. 120. 
Andreeana Tudor; -. 121.Diaconu Ion; Nedelea Ecate-
rina, Diaconu Elena. 122. Stanca Marin; Stanca Ion. 
123. Dascălu Alexandru; Dascălu Dumitru. 124.Roșu 
Marin; -. 125. Constantin Chiriță; Constantin Chiriță. 
126.Ungureanu Constantin; Ungureanu Mihai, 
Ungureanu Maria. 127.Pană Maria; Pană 
Constantin, Pană Florea, Pană Vergică. 128. Marin 
Ion; Ioan Marin Aurel, Marin Gheorghe, Frîncu 
Eugenia, Ciucă Gheorghița. 129. Tănase Maria; 
Tănase Ion, Tănase Constantina, Tănase Gheorghe. 
130. Dincă Gheorghe; Gagiu Niță. 131. Florian Rada; 
Florian Ion. 132. Joițescu Ioana; -. 133. Iagăru 
Floarea; -. 134. Mincu Constanța; Mincu Nicolae. 
135. Sefcic Ioana; Pirvulescu Azota. 136. Mihai Filof-
teia; -. 137. Nanu Angelica; -. 138. Iagaru Dumitra; -. 
139. Naidin Dumitru; -. 140. Ilie Iulica; Ilie Ion, 
Constantin Floarea. 141. Luta Floarea; Luta Marin. 
142. Zamfirescu Rada; -. 143. Magala T.Ion; Magala 
Constanta. 144. Costea Victor; Costea Maria. 145. 
Ivan Frusina; Marcaru Ana. 146. Varjan Gheorghe; 
Preda Ecaterina. 147. Gheorghe Toma; Radulescu 
Maria. 148. Ionescu Floarea; Ionescu Petre. 149. 
Mincu Ion; Mincu Elena. 150. Badea Anghelina; 
Badea Radu, Badea Constantin. 151. Voica 
Constantin; -. 152. Gheorghiu Florea; -. 153. Cîrstea 
Rada; Ilinca Nicolae, Radu Elena, Gherghina Agapie. 
154. Manea Gheorghe; Manea Ana. 155. Manea Ana; 
-. 156. Ionescu Alexandrina; Țăcală Gheorghița, 
Ionescu Ion, Ionescu Marin. 157. Nuțu Constantina; 
Nițulescu Marin. 158. Grigore Anica; Tase Marița. 
159.Tanase Marin; Tanase Petrisor. 160. Prioteasa 
Gheorghe; -. 161. Panduru Maria; Iagaru Voica. 162. 
Marcu Toma; Marcu Andrei. 163. Marghidan Paun; 
Marghidan Ioana. 164. Crăciun Radu; Oprea Vasi-
lica, Crăciun Grigore, Victor Maria Rodica, Neicu 
Costin Antonius Paul, Gheorghe Silvia. 165. Marin 
Constantin; -. 166. Boca Ion; Boca Dobrin. 167. Roșu 
Alexandrina; Roșu Toma. 168. Linguriță Constantin; 
Dinică Petrina. 169. Vîlceleanu Ana; -. 170. Ilie 
Luxandra; -. 171. Cojocaru Ana; -. 172. Iancu Ion; 
Iancu Florea. 173. Marin R. Gheorghe; Gheorghe 
Ana. 174.Matei Dumitru; -. 175. Manea Alexandrina; 
Duinea Cristina, Marin Floarea. 176. Preda Floarea; 
Preda Constantin, Tolica Niculina, Păană Maria, 
Chiriță Emilia, Preda Ion. 177. Matei Nicolae; 
Constantin Floarea, Săocan Victoria, Dogaru Nicu-
lina, Deminschi Maria. 178. Popescu Maria; Popescu 
Ion. 179. Ivan Marin; Ivan Gheorghița, Ivan Mircea.

l Primăria Municipiului Slatina, Compartimentul 
Fond Funciar, Cadastru, strada M.Kogălniceanu, 
nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 0249.439.377; 
439.233, fax: 0249.439.336, e-mail: office@prima-
riaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro. Anunț. În 
atenția persoanelor îndreptățite în baza Legilor 
Fondului Funciar (Legea nr.1/2000). Primăria Muni-
cipiului Slatina aduce la cunoștință persoanelor 
înscrise în tabelul de mai jos și a moștenitorilor aces-
tora, pentru care a fost reconstituit dreptul de propri-
etate pentru suprafețe de teren agricol și care au fost 
înscrise în anexa 39 la Legea 1/2000, validată prin 
Hotărârea nr.68/2002 a Comisiei Județene Olt, să se 
prezinte la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, 
pentru depunerea documentelor necesare întocmirii 
dosarelor care preced soluționarea cererilor, 
respectiv: actele de stare civilă și certificate de moște-
nitor, dacă este cazul, în vederea soluționării în ordine 
cronologică a cererilor conform procedurii prevăzute 

la Art. 12 din Legea 165/2013: Anexa 39. Autor; 
Moștenitori: 1. Rîciu Ion; Popescu Ioana. 2. Bălășoiu 
Stancu; Bălășoiu Maria. 3. Dincă Maria; -. 4. Poșircă 
Toma; Poșircă Rada. 5. Necșulescu Ion; Necșulescu 
Petre, Protopopescu Marioara, Luca Aneta Aurora. 6. 
Mustață Gheorghița; -. 7. Predescu Gheorghița; -. 8. 
Iancu Ion; Iancu Marin, Iancu Gheorghe, Gavrilă 
Vasilica. 9. Vasile Elena; -. 10. Petre Ilie; -. 11. Făsui 
Stanca; Făsui Constantin, Făsui Sofia. 12. Niță 
Dumitra; Iagăru Viorica. 13. Ioniță Maria; -. 14. 
Radu Ioana; Vîlceleanu Maria, Radu Nicolae. 15. 
Stănescu Bălașa; Stănescu Ovidiu Marin, Stănescu 
Ion. 16. Sorescu Elisabeta; -. 17. Melcioiu Marin; 
Melcioiu Ilie, Achim Alexandrina Aurelia, Melcioiu 
Lucreția. 18. Măgală A.Ioana; Smarandache Nicolae, 
Dobrescu Aurelia, Tudose Elena, Smarandache 
Constantin, Smarandache Constanța, Melcioiu Ilie, 
Melcioiu Ion. 19. Măgală Constantin; Smarandache 
Nicolae, Dobrescu Aurelia, Tudose Elena, Smaran-
dache Constantin, Smarandache Constanța, Melcioiu 
Ilie, Melcioiu Ion. 20. Costache Maria; Ion Constan-
tina. 21. Anghel Nicolae; Anchel Ilie. 22. Barbu Liza; 
-. 23. Constantin Vasile; Barbu Liza. 24. Georgescu 
Ion; Georgescu Marin. 25. Hristu Constantin; -. 26. 
Vasile Ilie; Vasile Ion. 27. Prodan Gheorghe; Prodan 
Aurel, Babi Victor. 28. Barbu Andrei; Barbu Florea. 
29. Ilinca M.Ion; Ilinca Verginia. 30. Soare Voicu; 
Soare Ion. 31. Gheorghe Florea; Gheorghe Marin. 32. 
Biltz Victor; Biltz Viorel, Drăghici Liliana. 33. 
Neghină Ilie; Neghină Gheorghe. 34. Ion Constantin; 
Șerban Dorel. 35. Ilie Elena; -. 36. Parohia Strehareți; 
-. 37. Mănăstirea Clocociov; -. 38. Parohia Clocociov; 
-. 39 parohia Cireașov; -. 40. Cîmpeanu Ana; -. 41. 
Popescu Constantin; Popescu Nicolae. 42. Fofîsnac 
Florea; Radu Milica. 43. Țoncu Manole; Țoncu 
Dumitru. 44. Istrate Caterina; -. 45. Grigore 
Constanța; -. 46. Cîrstea Ioana; Ionescu Tănase. 47. 
Buzatu Maria; Popescu Constantin. 48. Petre Marin; 
Petre Strejovici Marin. 49. Ene Marin; Linguriță 
Niculina. 50. Popescu Ion; Popescu Marian. 51. 
Vărzaru Dumitru; Vărzaru Ștefan. 52. Voicu Ion; -. 
53. Sorescu Gheorghe; Stănescu Elena, Sorescu 
Marin, Sorescu Ilie. 54. Pîrvu Ion; Pîrvu Maria. 55. 
Călin Gr.Ion; -. 56. Cristea Alexandrina; Cristea 
Nicolae, Cristea Gheorghe, Cristea Marin, Cristea 
Maria. 57. Ionescu Gheorghe; Ionescu Nicolae. 58. 
Enache Constantin; Costea Ștefania. 59. Stoian 
Floarea; -. 60. Dorobanțu Rada; Călin Constantin. 62. 
Băcilă Emil; Marinescu Monica. 63. Constantin 
Costică; Constantin Gabriel. 64. Ilie Constantin; 
Brașoavă Constanța, Ilie Alexandru. 65.I onescu 
Elena; -. 66. Mincu Mihalache; David Stela, Mincu 
Simion. 67. Lungan Carmen; Lungan Ioana. 68. 
Georgescu Grigore; Georgescu Constantin. 69. Blaje 
Maria; Blaje Dumitru. 70. Zamfir Marin; Florescu  
Filofteia. 71. Fofîsnac Dumitru; -. 72. Pîrvu Floarea; -. 
73. Popescu Maria; Popescu Florea. 74. Turianu Ilie; 
Georgescu Teodora, Predescu Păun. 75. Marcu 
Marin; Constantin Jan. 76.Marcu Rada; Constantin 
Jan. 77. Tuglui Maria; -. 78. Roșu Marin; Iana 
Daniela. 79. Rizea Ioana; -. 80. Lupu Gr. Dumitru; -. 
81. Stoica Vasile; Stoica Safta. 82. Istrate Tudor; 
Istrate Maria. 83. Dumitrescu Gheorghe; Iordache 
Gherghina. 84. Mustață Marioara; Cernea Ștefania. 
85. Nicolae Petre; Nicolae Ion. 86. Lemnaru Costica; -. 
87. Gagiu Ilie; -. 88. Vasile Șt. Ioana; Vasile Ilie. 89. 
Păun Fănică; Păun Vasilica. 90. Ene Gheorghe; -. 91. 
Trandafir Constantina; -. 92. Tănase Florea; -. 93. 
Gheorghe V.Marin; Gheorghe Rada. 94. Iancu Gh.
Marin; -. 95. Nicolescu Ion; Dinu Mariana. 96. Nico-
lescu Traian; Dinu Mariana. 97. Ilinca Maria; Ene 
Viorica. 98. Lixandru Constantin; Ilinca Marin, Ilinca 
Gheorghe, Ene Viorica. 99. Ghiță Maria; Ionescu 
Jenica. 100. Marcu Constanța; -. 101. Stanca 
Alexandru; -. 102. Dincă Marin; Dincă Marin, Dincă 
Nicolae. 103. Lică Gheorghe; Pavel Georgeta Signo-
rina. 104. Anghel Ion; -. 105. Enache Ioana; -. 106. 
Păun Ilie; -. 107. Radu N.Ion; Radu Petra, Radu Ioan. 
108. Floricică Ilinca; -. 109. Florescu Ecaterina; -. 110. 
Prodan Florica; Babi Victor. 111. Georgescu Virginia; 
Georgescu Spiridon, Georgescu Ilie. 112. Necșulescu 
Dumitru; Ștefănescu Alexandrina. 113. Ciocan 
Constantin; Buligă Tatiana. 114. Băltărețu Ion; Băltă-
rețu Maria. 115. Măgală Marin; Măgală Alexandru. 
116. Voicu Alexandra; -. 117. Măgală Constantin; 
Măgală Alexandru, Glomnicu Emilia. 118. Gheorghe 
Filofteia, -. 119. Țărcomnicu Constantina; -. 120. 
Dobrescu Marin; Dobrescu Marian. 121. Glonț 
Maria; Micu Ioana, Glonț Constantin. 122. Vasile St.
Radu; Vasile Constantina. 123. Găman Stoian; Cergă 
Maria. 124. Dorobanțu Floarea; Dorobanțu Virgil. 

125. Matei Vasile; Birjaru Maria, Vasile Toma, 
Drăganu Constantina. 126. Roșu Gheorghița; Stana 
Petre. 127. Geaba Florea; -. 128. Niță Floarea; Matei 
Elena. 129. Mincu Constantina; -. 130. Gheorghe R.
Ion; -. 131. Camen Andrei; Georgescu Maria, Stoica 
Niculina, Rădulescu Ionela. 132. Teodorescu Ilie; 
Teodorescu Nicolae. 133. Bălășoiu Mihail; -. 134. 
Anghel Marin; Anghel Constantin, Georgescu Nuți. 
135. Trandafir Andrei; Trandafir Liviu. 136. Oanță 
Ion; Oanță Mircea, Oanță Teodor, Sereanu Maria 
Deniza. 137. Popescu Constantin; Muscu Vasile. 138. 
Constantin Constantina; -. 139. Ghenea Floarea; -. 
140. Constantin I. Florea; -. 141. Militaru Anica; Petcu 
Tudorița, Petcu Angela, Marin Ion. 142. Măgureanu 
Florea; Mușuroi Florina Georgeta, Nițu Sica. 143. 
Dorobanțu Gheorghe; -. 144. Cristea Maria; Cristea 
Ion. 145. Diaconu Alexandru; Diaconu Dumitru. 146. 
Morariu Eleonora; Tîrtan Valentin, Tîrtan  Octavian, 
Ionescu Rodica, Sudacevschi Dora. 147.  Țîrcomnicu 
Elena; -. 148. Dogaru Anuța; -. 149. Prodan Marin; 
Prodan Nicolae. 150. Diaconu Decebal; -. 151. Nicolae 
Marița; -. 152. Șerban Dumitra; Obrocea Elena.

SOMAŢII
l In dosarul nr. 8748/55/2018 al Judecatoriei Arad, 
petenta Mako Elisaveta cu domiciliul in sat Variasu 
Mare nr. 175, Comuna Iratosu, jud. Arad si interveni-
entul Vekas Attila, cu domiciliul in sat Variasu Mare 
nr. 181, Comuna Iratosu, jud. Arad, solicita doban-
direa prin uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului situate in Variasu Mare nr. 181, 
Comuna Iratosu, jud. Alba, format din teren intra-
vilan, inscris in CF nr. 302293 - Iratosu (CF vechi 724 
Variasul) cu nr. top 44/5-a, in care este mentionat ca 
proprietar, Tapaszo Gligore, invitam pe cei interesati 
sa faca opozitie fata de aceasta actiune, in termen de o 
luna de la afisarea prezentei somatii, in caz contrar 
urmand a se trece la judecarea cauzei.

l Se aduce la cunoștinţă că pe rolul Judecatoriei 
Arad se afla dosarul nr. 2741/55/2019, cu termen de 
judecata data de 22.05.2019, avand ca obiect  cererea 
petentilor Stefan Mihai si Stefan Anita domiciliati in 
sat Semlac, com . Semlac, nr. 880, jud. Arad, pentru 
constatarea dobandirii de catre acestia ,asupra drep-
tului de proprietate prin uzucapiune asupra  imobilul 
inscris in CF nr. 304074 Semlac nr. top 5312 si 
constructie cad C1, nr top5312 situat in Semlac nr.769 
(actualmente 880) intravilan cu casa proprietatea 
tabulara a numitului Ionuczas Ilie, decedat la 
31.12.1903. Persoanele interesate pot face opozitie la 
numarul de dosar indicat mai sus in termen de o luna 
de la data publicarii prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul S.C. Agromec Hagiesti S.A., 
convoaca la sediul sau din com. Sinesti, jud. Ialomita, 
adunarea generala a actionarilor pentru ziua de 
20.05.2019 ora 11.00 cu urmatoarea ordine de zi: apro-
barea situatiilor financiare aferente anului 2018 
(bilantul contabil, contul de profit si pierderi, raportul 
administratorului, raportul cenzorilor), aprobarea 
programului de activitate si a bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2019, accesarea unui credit de la 
Raiffaisen Bank necesar activitatilor curente ale socie-
tatii, diverse. In cazul neintrunirii cvorumului, adunarea 
se reprogrameaza pentru data de 21.05.2019 ora 11.00.

l Convocator. Consiliul de Administratie al Negreni 
Societate de Reparaţii Și Construcţii S.A., cu sediul in 
București, str.  Bucovăt, nr. 3, sector 4, inregistrata in 
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucu-
resti sub nr. J40/8717/1991, cod unic de inregistrare 
397335, in temeiul art.117 din Legea 31/1990 republi-
cata, convoca Adunarea Generala Ordinara a actio-
narilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 
referinta 24.05.2019, pentru data de 27.05.2019, ora 
12ºº, in prima convocare si 28.05.2019, la aceeasi ora, 
in a doua convocare, la sediul societatii, avand urma-
toarea ordine de zi: Adunarea generala ordinara: 1. 
Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si 
pierderi pe anul 2018, dupa ascultarea si aprobarea 
raportului de gestiune al administratorilor si a rapor-
tului cenzorilor. 2. Stabilirea si repartizarea dividen-
delor. Descarcarea de gestiune. 3. Aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de 
activitate si investitii pentru anul financiar in curs. 4. 
Diverse. Actionarii persoane juridice sunt invitati sa 



IV ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Luni, 22 aprilie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

depuna la sediul societatii, pana la data de 24.05.2019, 
ora 16.00 mandatul persoanelor care ii reprezinta. 
Pana la aceeasi data vor fi depuse si procurile speciale 
de reprezentare ale actionarilor personae fizice.  Docu-
mentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea 
de zi a adunarii generale ordinare, si informatii supli-
mentare se pot obtine gratuit de la sediul societatii 
incepand cu data de 17.05.2019 sau la tel 
0722.24.17.26. Consiliului de Administratie al Negreni 
Societate de Reparaţii şi Construcţii S.A., prin prese-
dinte Tudorache Rares.

l Administratorul unic al ASTAR S.A., cu sediul in 
Cluj- Napoca, str. Somesului nr.5-7, jud. Cluj, 
J12/60/1991, CUI 199052, in temeiul art.117 din Legea 
31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actiona-
rilor la data de referinta 24.05.2019, pentru data de 
28.05.2019, ora 17ºº, in prima convocare si 29.05.2019, 
la aceeasi ora, in a doua convocare, la sediul societatii, 
avand urmatoarea ordine de zi: Adunarea generala 
ordinara: 1. Aprobarea bilantului contabil si a contului 
de profit si pierderi pe anul 2018, dupa ascultarea si 
aprobarea raportului de gestiune al administratorului 
si a raportului cenzorilor. 2. Aprobarea rezultatului 
financiar pe anul 2018 si luarea unei decizii privind 
repartizarea acestui rezultat.  3. Descarcarea de 
gestiune a administratorului.  4. Aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli si a programului de activitate si  
investitii pentru anul financiar in curs. 5. Diverse. 
Actionarii persoane juridice sunt invitati sa depuna la 
sediul societatii, pana la data de 24.05.2019, ora 16.00 
mandatul persoanelor care ii reprezinta. Pana la 
aceeasi data vor fi depuse si procurile speciale de 
reprezentare ale actionarilor persoane fizice. Docu-
mentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea 
de zi a adunarii generale ordinare, si informatii supli-
mentare se pot obtine gratuit de la sediul societatii 
incepand cu data de 17.05.2019 sau la tel 0722.24.17.26. 
ASTAR S.A. prin administrator Tudorache Rares.

l Convocator. Administrator unic al S.I.M.A.R. S.A., 
cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.1, sector 6, 
J40/284/1991, CUI 433497, in temeiul art.117 din 
Legea 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Gene-
rala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul 
Actionarilor la data de referinta 24.05.2019, pentru 
data de 27.05.2019, ora 13ºº, in prima convocare si 
28.05.2019, la aceeasi ora, in a doua convocare, la 
sediul societatii, avand urmatoarea ordine de zi: 
Adunarea generala ordinara: 1. Aprobarea bilantului 
contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2018, 
dupa ascultarea si aprobarea raportului de gestiune al 
administratorului si a raportului cenzorilor. 2. Stabi-
lirea si repartizarea dividendelor. 3. Descarcarea de 
gestiune a administratorului. 4. Aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli si a programului de activitate si 
investitii pentru anul financiar in curs. 5. Diverse. 
Actionarii persoane juridice sunt invitati sa depuna la 
sediul societatii, pana la data de 24.05.2019, ora 16.00 
mandatul persoanelor care ii reprezinta. Pana la 
aceeasi data vor fi depuse si procurile speciale de 
reprezentare ale actionarilor persoane fizice.  Docu-
mentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea 
de zi a adunarii generale ordinare, si informatii supli-
mentare se pot obtine gratuit de la sediul societatii 
incepand cu data de 17.05.2019 sau la tel 
0722.24.17.26. S.I.M.A.R.  S.A., prin administrator 
unic Aldea-Tudorache Radu-Ioan.

l Societatea AMICOSOTTIS S.A., societate pe 
acţiuni, de tip închis, cu sediul social în Galați, str.
Narciselor, nr. 47, cam.1, judeţul Galați, înmatriculată 
la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați 
sub nr. J17/1389/2005 şi cod unic de înregistrare 
17787499 (denumită în continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii nr.31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor pentru data de 23.05.2019, ora 12.00, în B-dul 
George Coşbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines Center), 
etajul 2, camera 211, Galați, județul Galați. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea  AGOA 
la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA 
pentru data de 24.05.2019, ora 12.00, având aceeaşi 
ordine de zi. Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 23.05.2019, ora 13.00, în 
B-dul George Coşbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, Galați, județul Galați. În 
situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea 

AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă 
AGEA pentru data de 24.05.2019, ora 13.00, având 
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să participe şi să voteze 
în cadrul adunării generale toți acţionarii înregistrati 
în evidenţele Societăţii -în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 01.05.2019, considerată, în conformi-
tate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990 
privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordine de zi Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Prezentarea şi 
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018 pe 
baza raportului administratorului şi a auditorului 
financiar. 2.Aprobarea descărcării de gestiune a admi-
nistratorului societății pentru activitatea desfăşurată în 
exercițiul financiar 2018. 3.Aprobarea numirii audito-
rului financiar al societății, ca urmare a expirării 
mandatului acestuia şi fixarea duratei contractului de 
audit. 4.Stabilirea indemnizației noului auditor. 5.
Împuternicirea, cu posibilitate de substituire a 
doamnei Ala Procopenco să redacteze şi să semneze 
hotărârea AGOA adoptată şi orice alte documente în 
legătură cu acestea şi să efectueze orice formalităţi 
necesare pentru a menţiona /înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului şi pentru publicare 
hotararii în Monitorul Oficial al României -Partea a 
IV-a. Ordine de zi Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor: 1. Aprobarea vânzării de urgență a 
unor imobile din patrimoniul societății în vederea 
stingerii obligațiilor la bugetul statului şi local precum 
a altor obligații şi datorii restante ale societății, sau 
oprirea procedurilor de executare silită, conform deci-
ziilor administratorului unic la prețurile stabilite prin 
rapoarte de evaluare, şi împuternicirea acestuia să 
reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor 
persoane şi autorități, dacă este necesar, cu posibili-
tatea de substituire. a.Aprobarea vânzării imobilului 
teren având categoria curți-construcții, în suprafață de 
8.739,50mp, situat în intravilanul mun.Galați, str. 
Drumul Viilor, nr.24, cartierul Piața Energiei, jud.
Galați, tarlaua 26, parcela 17/2/1, nr.Cadastral 9783 şi 
CF 103995 (provenită din conversia CF 27953) au.a.t. 
Galați. b.Aprobarea vânzării imobilului situat în 
intravilanul satului Dunavățu de Jos, com.Murighiol, 
jud.Tulcea, compus din Lot 1 teren în suprafață de 
148,16 mp, identificat în Sola 30, Parcela 891, având 
nr.Cadastral, CF 31243 şi Lot 2- teren în suprafață de 
1.156,14  mp, identificat în Sola 30, Parcela 891, având 
nr.Cadastral 893/1/2, înscris în C.F. 31244 a localității 
Murighiol, jud.Tulcea. (cu drept de superficie în 
favoarea construcției edificate pe teren). 2. Împuterni-
cirea, cu posibilitate de substituire, a doamnei Proco-
penco Ala pentru a redacta şi semna hotărârea AGEA 
adoptată, şi să efectueze orice formalităţi necesare 
pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comertului şi pentru publicare hotărârii în 
Monitorul Oficial al României -Partea a IV-a. Procu-
rile de reprezentare vor fi depuse în original cu 48 de 
ore înainte de data stabilită pentru adunare, sub sanc-
ţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în 
adunare. Procurile vor fi reţinute de Societate, făcân-
du-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al 
şedinței adunării. Accesul acționarilor este permis prin 
simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de 
identitate sau prin intermediul reprezentatului 
desemnat cu procură depusă la Societate în condițiile 
de mai sus. Materialele de şedință pot fi consultate în 
B-dul George Coşbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, Galați, județul Galați, în 
zilele de luni-vineri în intervalul orar 10.00-12.00, 
începând cu data apariției prezentului convocator în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De 
asemenea informații suplimentare se pot obține şi prin 
email office.secretariat.sa@gmail.com.

l Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. 
”GIRUETA” S.A., persoană juridică română, având 
CIF 477558, atribut fiscal RO şi număr de ordine la 
Registrul Comerţului J23/1589/2004, cu sediul în 
comuna Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov, în 
temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societăţii şi 
a prevederilor art.117 din Legea 31/1990 republicată 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară şi Extraordi-
nară a Acţionarilor societăţii pentru data de 
24.05.2019, ora 12.00, respectiv ora 14.00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinare si Extrordinare a Acţio-
narilor vor avea loc la sediul societăţii din comuna 
Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov. La 
Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară sunt 
invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni la 

data de 14.05.2019. I. Pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare, sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Prezentarea raportului Consiliului de 
Administraţie al societăţii pentru anul 2018; 2. Prezen-
tarea raportului auditorului financiar al societăţii 
pentru anul 2018; 3. Discutarea, aprobarea sau modi-
ficarea, după caz, a situaţiilor financiare anuale ale 
societăţii, pe baza raportului Consiliului de Adminis-
traţie şi ale auditorilor şi fixarea dividendului pe anul 
2018; 4. Pronunţarea asupra gestiunii şi activităţii 
Consiliului de Administraţie al societăţii pe anul 2018, 
precum şi descărcarea de gestiune a acestuia; 5. Stabi-
lirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul 
financiar 2019; 6. Stabilirea programului de activitate 
al societăţii pentru exerciţiul financiar 2019; 7. Revo-
carea Consiliului de Administraţie începând cu data 
Adunării Generale Ordinare şi alegerea unui nou 
Consiliu de Administraţie având următoarea compo-
nenţă: -Cirjan Bogdan-Mircea, domiciliat domiciliat în 
Bucureşti, de profesie inginer, în funcţia de Adminis-
trator, Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi 
Director General al societăţii; -Copoeru Enache 
Georgeta domiciliat în Bucureşti, de profesie subin-
giner, în funcţia de Administrator şi membru în 
Consiliul de Administraţie; -Ciulei Norocel domiciliat 
în Bucureşti, de profesie jurist, în funcţia de Adminis-
trator şi membru în Consiliul de Administraţie; 8. 
Stabilirea remuneraţiei administratorilor; 9. Stabilirea 
limitelor şi duratei mandatului administratorilor aleşi; 
10. Aprobarea modelului contractului de administrare 
şi împutenicirea Preşedintelui Consiliului de Adminis-
traţie pentru a semna aceste contracte, în numele 
societăţii; 11. Desemnarea auditorului financiar şi 
fixarea duratei minime a contractului de audit finan-
ciar. 12. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie să semneze actul constitutiv actualizat ca 
urmare a modificărilor survenite. II. Pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise urmă-
toarele probleme: 1. Aprobarea schimbării sediului 
social al societăţii la adresa din Şos. Giurgiului nr. 3-5, 
Pavilon Administrativ CF 54009, et.3, biroul 2, Com. 
Jilava, Jud. Ilfov. 2. Aprobarea modificării art.17 
alin.14 din Actul Constitutiv, astfel: „Consiliul de 
Administraţie va putea să încheie acte juridice în 
numele şi în contul societăţii prin care sa dobândească 
bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, 
să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în 
aflate în patrimoniul societăţii, a caror valoare depă-
şeşte 50% din valoarea contabilă a activelor societăţii 
la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea 
adunării generale a acţionarilor”; 3. Împuternicirea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze 
actul constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor 
survenite. În situaţia în care Adunarea Generală nu va 
putea delibera şi vota în mod valabil o a doua Adunare 
Generală Ordinară respectiv Extraordinară este 
convocată pentru ziua de 25.05.2019, la ora 12.00, 
respectiv ora 14 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
După publicarea convocării, acţionarii reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; 
şi b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 
15 zile de la data publicării convocării, pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice).  Se precizează că acţionarii 
ce vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să parti-
cipe la Adunarea Generală vor putea mandata, în 
conformitate cu art.125 din Legea 31/1990 republicată, 
printr-o procură specială o terţă persoană care să 
participe şi să voteze în numele lor şi pentru ei, în 
Adunarea Generală, în condiţiile legii. Procurile 
speciale pot fi ridicate de la sediul societăţii începând cu 
data convocării şi vor fi depuse spre înregistrare la 
secretariatul adunării până cel târziu la data de 
22.05.2019. Procurile speciale vor putea fi transmise 
spre înregistrare şi pe fax sau email în format pdf., 
reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la data 
adunării generale să aibă asupra sa procura în original. 
Documentele privind problemele incluse în ordinea de 
zi a Adunării Generale pot fi consultate la sediul socie-
tăţii, începând cu data convocării. Documentele 
aferente şedinţelor, inclusiv propunerile de hotărâre şi 
procurile speciale pot fi obţinute de la dna. Tapai 
Mihaela- tel. 021/4501773. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al S.C. Girueta S.A., Milos Jovicic.  

l Convocator. UPA Carpaţi SA, J40/29098/1992, CUI 
3021130. În temeiul Legii nr.31/’90 art.117, republi-
cata, Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii, pentru data de 23 Mai 2019 ora 16:00 la 
sediul social al societăţii din Şos. Pipera nr. 52 sect.2, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea raportului 
anual al administratorilor, privind activitatea desfăsu-
rată în anul 2018.  Discutarea şi aprobarea acestuia şi 
descărcarea de gestiune a anului 2018 a administrato-
rilor. 2.  Prezentarea raportului de audit al cenzorilor 
privind exerciţiul financiar al anului 2018.  Discutarea 
şi aprobarea acestuia. 3. Prezentarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi şi a situaţiilor 
financiare pe anul 2018.  Discutarea şi aprobarea 
acestora. 4.  Diverse. În cazul neîndeplinirii condiţiilor 
statutare, adunarea se va ţine la data de 24 Mai 2019, 
în acelaşi loc şi la aceeaşi ora. S.C. UPA Carpati S.A. 
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Ing. Florea 
Cirstea.

LICITAŢII
l Ambasada Italiei la Bucureşti, Strada Henri Coandă 
nr. 9 Sector 1 Bucureşti. Anunţ licitaţie 10/04/2019 
pentru vânzarea a cinci imobile  aflate în proprietatea 
Statului Italian situate în România Târgovişte: Calea 
Domnească 165, Galaţi: Str. Gării 38, Brăila: Str. R.S. 
Campiniu 35, Constanţa: Bd. Mamaia 42, Bucuresti:  
Str. Luigi Cazavillan  26-28 Sector 1. Pentru vizionarea 
completa a anunţului  licitaţiei se face referire la site 
internet: www.ambbucarest.esteri.it.

l Comuna Budeşti, Judeţul Vâlcea, CUI 2574085, tel/
fax:0250-760374/733993, anunţă Concesionarea prin 
licitaţie publică a terenului intravilan situat în punctul 
Brutărie din sat Budeşti, comuna Budeşti, județul 
Vâlcea prin licitaţie deschisă ce va avea loc în data de 
17.05.2019, ora 1100  la sediul Primăriei din comuna 
Budeşti. Persoanele interesate pot solicita informaţii la 
biroul de Achiziţii Publice al Primăriei Budeşti, la tel. 
0250/760374, până la data de 10.05.2019. Ofertanţii pot 
depune o singură ofertă în 2 plicuri sigilate, conform 
instrucţiunilor din documentaţia de atribuire până la 
data de 14.05.2019 ora 1000, la sediul Comunei 
Budeşti. Licitaţia se poate desfăşura numai dacă au 
fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, în caz contrar 
procedura se va anula şi se reia în data de 24.05.2019.

l UAT Comuna Satu Mare, cu sediul în sat Satu 
Mare, nr.343A, jud.Suceava, anunţă închirierea prin 
atribuire directă a suprafeţei de 176.73ha păşune 
proprietate privată a comunei Satu Mare, în data de 
03.05.2019, începând cu ora 10.00. Documentația de 
atribuire poate fi obținută de la sediul Primăriei 
Comunei Satu Mare. Termenul-limită pentru depu-
nerea dosarelor cu cereri de atribuire este 25.04.2019. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
sau la tel.0230.419.000, int.6.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str. Bld. Sf. Constantin Brâncoveanu, nr.3, 
jud. Olt, organizează, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al Mun.Slatina nr. 
54/28.03.2019, la data de 23.04.2019, ora 09.00, licitație 
publică pentru închirierea spațiului destinat comerț 
alimentație publică din incinta Clubului Nautic şi de 
Agrement „Plaja Olt” reprezentând foişor din lemn în 
suprafață construită la sol de 27,35mp, iar suprafață 
utilă de 23,65mp. Procurarea documentației pentru 
participarea la licitație se face de la Clubul Sportiv 
Municipal Slatina, cu sediul în mun. Slatina, str. Bld. 
Sf. Constantin Brâncoveanu, nr.3, jud. Olt, persoană 
de contact: Cirstea Lidia, telefon /fax: 0349.881.148, 
e-mail: office@csmslatina.ro. Depunerea ofertelor se 
face la sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina până 
la data de 22.04.2019, ora 15.00.

l Tanasa si Asociatii SPRL, in calitate de lichidator 
judiciar al United Euro Distributions SA desemnat 
prin sentinta civila nr.3172 din data de 25.05.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr.58607/3/2011, anunta vanzarea 
bunurilor de natura stocurilor (deseuri produse finite 
cu termen de valabilitate expirat), aflate in patrimo-
niul societatii. Valoarea de piata totala este de 11.566 
lei exclusiv TVA, conform Raportului de evaluare 
intocmit in prezenta cauza si aprobat de catre 
Adunarea creditorilor din data de 28.03.2019. Prima 
vanzare se va organiza in data de 25.04.2019, ora 
12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care 

bunurile nu se vind la primul termen de licitatie, 
incepand cu data de 02.05.2019 lichidatorul judiciar 
va organiza alte licitatii saptamanal, in fiecare zi de joi, 
la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, 
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, conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar costul acestuia fiind de 100 lei. 
Taxa de participare la licitatie este in suma de 50 lei. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la tel. 021.320.14.84/85.

l Primăria comunei Hangu, jud. Neamţ, tel/fax 
0233257501, e-mail:primariahangu@yahoo.com, 
organizează o procedură de licitaţie publică pentru 
închirierea pajiştilor comunale disponibile: Nr. crt. / 
Denumire păşune / Specia de animale care va păşuna 
/ Suprafaţa/ha. 1. / Cîrlanu / Bovine / 16,70. 2. / Cerdac 
şi Pogoane / Ovine / 33,68. 3. / Dosul Malului / Ovine 
(Berbeci) / 12,19. 4. / RUNC / Ovine / 25,55. 5. / Toaca 
/ Ovine / 30,71. 1. Documentaţia de atribuire se poate 
ridica de la sediul Primăriei Hangu de luni până vineri 
între orele 08:00-16:00, începând cu data de 
22.04.2019  pănă la data de 24.04.2019, persoană de 
contact viceprimar Hagiu Mihai, contra sumei de 100 
lei. 2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 
privind documentaţia de participare la licitaţie este 
24.04.2019. 3. Termenul limită de depunere a ofertelor 
este 25.04.2019 ora 10:00 la sediul Primăriei Hangu, 
jud. Neamţ şi vor fi depuse într-un singur exemplar în 
plic sigilat. 4. Deschiderea ofertelor va avea loc în data 
de 25.04.2019 ora 11:00, la sediul Primăriei Hangu. 
Soluţionarea litigiilor apărute se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 
544/2004 cu modificările ulterioare.

l Complexul Sportiv Naţional “Sala Polivalentă” 
Bucureşti, cu sediul în Calea Piscului nr. 10, sector 4 , 
Bucureşti, organizează licitaţie publică deschisă în 
scopul închirierii unui spaţiu proprietate publică -în 
suprafaţă de 301,90  mp (235,00 mp suprafaţă 
construită şi 66,90 mp teren liber) -aflat în adminis-
trarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin 
C.S.N. “Sala Polivalentă”. Garanţia de participare 
este de 3 (trei) chirii minime lunare şi se reţine în cazul 
în care ofertantul declarat câştigător  refuză înche-
ierea contractului de închiriere în termen de 15 zile. 
Garanţia de participare se restituie participanţilor 
necâştigători, la cererea acestora, în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la încheierea contractului. Licitaţia se va 
desfăşura la data de  07.05.2019, ora 11.00. Caietul de 
sarcini va putea fi cumpărat începând cu data de 
22.04.2019, de la sediul instituţiei. Preţul unui caiet de 
sarcini este de 100,00 lei şi se va achita la casieria 
unităţii. Orice persoană fizică sau juridică, română ori 
străină, are dreptul de a participa la procedura pentru 
atribuirea contractului de închiriere. Ofertele de 
închiriere vor fi prezentate în plic sigilat până la data 
de  06.05.2019, ora 10, la secretariatul instituţiei. 
Ofertanţii sunt obligaţi să depună c/val garanţiei de 
participare până la data licitaţiei. Nr. tel: 
021.316.72.76.

PIERDERI
l Societatea Osteotest SRL, J40/11880/2017, CUI: 
37938138, declară pierdut certificatul de înregistrare 
seria B nr.3436506, precum şi certificatele constata-
toare emise în baza Legii 359/2004, privind activitățile 
autorizate la terți şi la sediu social. Le declar nule.

l Taran Dorina Persoană Fizică Autorizată declară 
pierdut certificat de înregistrare seria B, nr. 2396097 
din an 2010.

l Pierdut atestat de taxi emis de ARR Dolj pe numele 
Nică Dorinel-Petrişor. Se declară nul.

l Pierdut acte casa de marcat SC DANDI -SRL 
declar pierdute: carte de interventie declaratie de 
instalare si numar de ordine de la ANAF pentru case 
de marcat, aferente unei case de marcat Datecs WP50, 
serie fiscala DB44OOO11413    


