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OFERTE SERVICIU
l Firma Arcabatin SRL,
CUI:379768332 din Satu Mare,
angajează muncitor necalificat în
industria textilă, cod COR 932905.
Cerințe: experiență 1 an și cunoștințe de limba italiană. Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la
adresa de e-mail: l.arcabatin@
gmail.com. Numai candidații selectați vor fi contactați.
l SC Trans Grup Agapia SRL
Sibiu angajează: -5 instalatori apă
canal, -1 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate,
-4 zidar roșar tencuitor, -14 tâmplar
universal. Telefon: 0371.307.458.
l S.C. Patiseria Nadine&Celine
SRL cu sediul in Chisineu Cris str.
Infratirii, nr. 50, jud.Arad, angajeaza 1 Lucrator bucatarie (spalator
vase mari) COD COR 941201.
Cerinte: studii 8 clase,cunoasterea
bucatariei sarbesti (prajitura burek).
CV-urile se depun la adresa de
email; zmutavschi@gmail.com ,
pana la data de 23.07.2019. Selectia
candidatilor va avea loc in data de
24.07.2019. Info tel; 0745330061.
l Muzeul Civilizaţiei Dacice și
Romane organizează la sediul său
din loc. Deva, B-dul. 1 Decembrie,
nr. 39, jud. Hunedoara, concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de
conducere vacant de ȘEF
SERVICU (COR: 134917) -studii
superioare, gradul II, normă
întreagă, vechimea în muncă și
specialitate necesară minimum 10
ani, experienţă în relații cu publicul
minimum 10 ani, în cadrul Secției
de Marketing și Relaţii cu Publicul
(1 post). Concursul va avea loc în
data de 12.08.2019, ora 9.00 -proba
scrisă și în data de 19.08.2019, ora
9.00 -interviul. Dosarele de participare la concurs vor fi depuse până
la data de 05.08.2019, ora 14.00, la
sediul instituției, biroul Resurse
Umane. Persoană de contact:
Popescu Adriana Cristina, tel/fax:
0254.216750/ 212200, int. 2023.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii București (U.T.C.B.) cu
sediul în București, Bd. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf. H.G. nr.286/2011,
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: 1)
Electrician - 1 post în cadrul Direcţiei Tehnice. Condiţii specifice:
studii medii, curs de calificare
pentru meseria electrician, vechime
în muncă, minim 3 ani, spirit de
ordine si disciplină, corectitudine,
disponibilitatea pentru program
prelungit, nu a încetat contractul
individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 5 ani. 2)
Îngrijitor - 2 posturi în cadrul
Direcţiei Administrative, Serviciul

Administrativ Patrimoniu. Condiţii
specifice: studii generale: minim 8
clase, experienţă în muncă 0 ani,
rapiditate și îndemânare, organizarea locului de muncă, rigurozitate
în ceea ce privește regulile de igienă,
ordonată, serioasă, disciplinată și o
atitudine pozitivă și conciliantă în
relaţiile cu colegii și nu a încetat
contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii
5 ani. Data limită până la care se
pot depune actele pentru dosarul de
concurs este 05.08.2019 la sediul
U.T.C.B., din Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 33, în intervalul
orar: 08:00 - 15:30. Proba scrisă va
avea loc în data de 13.08.2019,
după cum urmează: - ora 10:00 la
sediul U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul
Administrativ, camera nr. 66, et.2,
pentru postul de electrician. - ora
10:00 la sediul U.T.C.B, din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera nr. 31,
et.1, pentru posturile de îngrijitor.
Data și ora interviului vor fi anunţate după proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera nr. 33,
pe www.utcb.ro sau la telefon:
0212421208, persoana de contact:
Dragomir Margareta.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii București (U.T.C.B.) cu
sediul în București, Bd. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf. H.G. nr.286/2011,
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale temporar
vacante: 1) Fochist - 1 post în cadrul
Direcţiei Tehnice, pentru Centrala
termică din Campusul Tei. Condiţii
specifice: studii medii, curs de calificare pentru meseria de fochist și
autorizare, vechime în muncă,
minim 3 ani, spirit de ordine si
disciplină, corectitudine, disponibilitatea pentru program prelungit,
nu a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani. 2) Instalator 1 post în cadrul Direcţiei Tehnice,
pentru Campus Tei. Condiţii specifice: studii medii, școală profesională sau curs de calificare la locul
de muncă de 6 luni pentru meseria
de instalator tehnico-sanitare, încălzire centrală, vechime în muncă,
minim 3 ani, spirit de ordine si
disciplină, corectitudine, disponibilitatea pentru program prelungit,
nu a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani. 3) Lăcătuș
mecanic - 1 post în cadrul Direcţiei
Tehnice, pentru Campus Tei.
Condiţii specifice: studii medii, curs
de calificare pentru meseria de
lăcătuș mecanic, vechime în muncă,
minim 3 ani, spirit de ordine si
disciplină, corectitudine, disponibilitatea pentru program prelungit,

nu a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani. Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este
29.07.2019 la sediul U.T.C.B., din
Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul
2, Blocul Administrativ, camera nr.
33, în intervalul orar: 08:00 - 15:30.
Proba scrisă va avea loc în data de
06.08.2019, ora 10:00 la sediul
U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 104, et.3. Data
și ora interviului vor fi anunţate
după proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera nr. 33,
pe www.utcb.ro sau la telefon:
0212421208, persoana de contact:
Dragomir Margareta.
l Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, județul Teleorman, str.
Libertății, nr.1, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractual vacante: 6
posturi asistenți debutant în cadrul
Laboratorului de Radiologie și
Imagistică Medicală. Condiții specifice de participare la concurs pentru
asistent medical debutant: -Absolvent al Școlii Postliceale specialitatea radiologie sau echivalent în
domeniu prin echivalare conform
HG 797/1997; -Certificat membru
eliberat de OAMGMAMR; -Fără
vechime. Concursul se organizează
la sediul Spitalului Județean de
Urgență în data de 13.08.2019, ora
10.00, proba scrisă, iar data și ora
interviului vor fi anunțate după
rezultatul probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Județean
de Urgență în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunțului și trebuie să conțină, în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Bibliografia
și relații suplimentare la avizierul
Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, la serviciul RUNOS sau
la telefonul: 0247.306.723.
l Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor, cu
sediul în localitatea Brăila, strada
Calea Galați, nr.344, județul Brăila,
în baza Legii 188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice vacante din
cadrul Serviciului Laboratorul
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor: -1 post de referent, clasa III, grad profesional
superior. Condițiile de participare la
concurs pentru funcția publică de
execuție vacantă de referent, clasa
III, grad profesional superior:
-studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat -profilul
veterinar; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție de referent,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
grad profesional superior:
minimum 7 ani. Concursul va avea
loc în data de 2 septembrie 2019
(proba scrisă), ora 11.00, iar interviul în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la proba scrisă la
sediul Direcției Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor din
Brăila, str.Calea Galați, nr.344.
Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituției în termen de 20 zile
de la data publicării anunțului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Date contact:
DSVSA Brăila, telefon:
0239.610.689, fax: 0239.610.691,
adresa de e-mail: office-braila@
ansvsa.ro, persoană de contact:
ec.Mures Violeta -consilier, grad
profesional superior.
l Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădești, cu sediul în localitatea
Lădești, str.Principală, nr.64, judeţul
Vâlcea, organizează în data de
13.08.2019, ora 10.00, concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/2011: -1
post muncitor calificat (electrician),
treaptă profesională III, în cadrul
Compartimentului „Personal de
deservire”. Condiţii specifice de
participare la concurs: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -calificare în specialitatea
postului scos la concurs; -vechime în
specialitate pentru postul de electrician- 5 ani. Metodologia de concurs:
a)Probă scrisă susţinută din bibliografia de concurs, care va fi susţinută în data de 13.08.2019, ora
10.00; b)Interviul, în baza bibliografiei de concurs și a atribuţiilor specifice postului, care va fi susținut la o
dată stabilită ulterior. Pentru a fi
declaraţi admiși la proba scrisă,
candidaţii trebuie să obţină
minimum 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie
pentru susţinerea interviului. Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune la sediul CAMS Lădești,
până la de 02.08.2019, ora 14.00.
Amănunte suplimentare privind
desfășurarea concursului pot fi obţinute de la Compartimentul Juridic,
Resurse Umane. Persoană de
contact: doamna Nicolae-Mitrache
Maria-Nicoleta, care asigură secretariatul comisiei de concurs, telefon:
0250.764.517 (de luni până vineri,
între orele 8.30-15.30).
l În conformitate cu prevederile
art.1 și art.7 alin.1 din Hotărârea
nr.286/2011, modificată și completată cu Hotărârea nr.1027/2014,
Primăria Comunei Malu Mare,
judeţul Dolj, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție
vacante: referent, grad profesional
debutant, în cadrul Compartimentului Relații Publice și Administ r a t i v. C o n d i ț i i g e n e r a l e d e
participare la concurs: Candidaţii

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice de participare la
concurs: Pentru funcția contractuală de execuție- referent, grad
profesional debutant, în cadrul
Compartimentului Relații Publice și
Administrativ: -studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei Malu Mare, județul Dolj,
în data de 13 august 2019, ora
10.00, proba scrisă, și în data de 19
august 2019, ora 14.00, interviul.
Dosarele de concurs se depun la
sediul Primăriei Comunei Malu
Mare, din com.Malu Mare, str.
P r i m ă r i e i , n r. 7 , t e l e f o n :
0251.446.145, fax: 0251.446.145,
e-mail: primariamalumare@yahoo.
com, în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării prezentului
anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până
la data de 2 august 2019, ora 16.00.
Bibliografia stabilită se afișează la
sediul Primăriei Malu Mare, județul
Dolj. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Comunei
Malu Mare, din com.Malu Mare, str.
Primărie, nr.7, telefon: 0251.446.145
și la secretarul comisiei de concurs,
telefon: 0757.063.505.
l U.M. 01835 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri/ examene pentru
ocuparea posturilor vacante de
personal civil contractual de analist
gr. IA/ studii superioare, cu o
vechime în muncă de minim 6 ani și
6 luni și expert gr. I/ studii superioare, cu o vechime în muncă de
minim 6 ani și 6 luni, astfel:
-19.08.2019, ora 10.30 -proba scrisă;
-23.08.2019, ora 10.00 –interviul;
-data limită de depunere a dosarelor
-05.08.2019, ora 13.00. Depunerea
dosarelor și organizarea concursului
se vor face la sediul UM 01835
București, șoseaua București-Ploiești Km. 10,5, sector 1, București,
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact
ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 316.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional
asistent în cadrul Compartimentului Protecṭia Copilului. Concursul
se organizează la sediul Primãriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în
data de 26 august 2019, la ora
11.00- proba scrisã și 28 august
2019 -interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publi-
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l Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Bucureşti anunţă:
Concursuri de recrutare organizate
în data de 19.08.2019, ora 10.00,
proba scrisă şi proba practică, ora
14.00 (pentru funcția de şofer) şi
proba interviului în data de
22.08.2019, ora 10.00, pentru
ocuparea următoarelor funcții
contractuale de conducere şi
execuție vacante: •Pentru postul
inspector de specialitate, gradul
profesional II, la Biroul Control,
Inspecție, Avize -studii universitare
de licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de
licenta: -cursuri de master;
-vechimea în specialitate necesară:
minim 6 luni. •Pentru postul
inspector de specialitate, gradul
profesional I, la Biroul Achiziții
Publice: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă; -studii de masterat; -cursuri
de calificare de specialitate (în
domeniul achiziții); -vechimea
necesară: minim 3 ani şi 6 luni.
•Pentru postul sef birou, gradul II,
la Biroului Parcări Publice: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în Ştiințe Administrative; -studii de masterat (în
administrație şi management
public); -vechimea în specialitate
necesară: minim 2 ani. •Pentru
postul sef birou, gradul II, la Biroul
Control, Inspecție, Avize: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă; -studii de
masterat (în administrație);
-vechimea în specialitate necesară:
minim 2 ani.•Pentru postul sofer,
treapta profesională I, la Biroul
Parcari Publice: -studii medii;
-permis de conducere categoria B;
-vechimea necesară: minim 2 ani.

•Pentru postul Referent, treapta
profesională IA, la Biroul Achiziții
Publice: -studii medii; -vechimea
necesară: minim 6 ani şi 6 luni.
•Pentru postul sef birou, gradul II,
la Biroul Reurse Umane -Secretariat; -studii universitare de licenta
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă;
-vechimea în specialitate necesară:
minim 2 ani. Dosarele de înscriere
se depun la sediul instituţiei, din
Bd. Poligrafiei, nr. 4, sector 1 în
perioada 22.07.2019 -02.08.2019.
Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează la sediul instituției. Relaţii suplimentare la
secretarul comisiei de concurs,
telefon 021.319 32 58 int 109.

DIVERSE
l ASE Bucureşti, în calitate de
beneficiar a finalizat cu success
proiectul Sprijin pentru adaptarea
managerilor antreprenorilor şi
lucrătorilor din regiunea Centru la
schimbările din mediul social şi
economic, în spiritul principiilor
dezvoltării durabile şi inovării
sociale (BusinessPro) POCU/227/3/8/117946. Proiectul a
vizat îmbunătățirea competențelor
antreprenoriale şi a capacității
întreprinzătorilor de a iniția noi
afaceri şi de a implementa măsuri
de consolidare a afacerilor prin
furnizarea de servicii integrate de
formare profesionala si de sprijin în
afaceri.
l Marka’s IPURL, lichidator judiciar al SC Urban Group LTD SRL,
CUI 33183060, J22/848/2014, cu
sediul în Iasi, str. Carpaţi nr. 6, bl.
908A, sc. B, et. 2, ap. 5, jud. Iaşi,
c o n f o r m Î n c h e i e r i i n r.
53/10.07.2019, pronunţată de Tribun a l u l I a ş i î n d o s a r u l n r.
4199/99/2019 (140/2019), vă notifică
privind deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei şi intrarea
în faliment a SC Urban Group LTD
SRL. Creditorii trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală
ţinând cont de termenele limită:
Termenul pentru depunerea cererilor de creanţe 23.08.2019. Nedepunerea cererii de admitere a
creanţelor până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi
privind creanţele pe care le deţin
împotriva debitorului. Termen
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar 02.09.2019.
Termenul pentru definitivarea tabelului 27.09.2019. Data primei
adunări a creditorilor 06.09.2019
ora 10.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, cu următoarea
ordine de zi- Prezentarea stadiului
procedurii, Alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea

remuneraţiei acestuia. Termenul
pentru continuarea procedurii
24.10.2019.
l Inspectoratul Teritorial al Poliției
de Frontieră Sighetu Marmației, cu
sediul în Sighetu Marmației, strada
Dragoş Vodă, nr. 38, face cunoscută
transmiterea fără plată către alte
instituții publice pentru următorii
câini de serviciu: Rasa- Ciobănesc
German, Detectare tutun-, NumeleNAH,
N r.
Matricol941000011743851; Rasa- Ciobănesc
German, Detectare tutun-, NumeleNAL,
N r.
Matricol941000011743711; Rasa- Ciobănesc
German, Detectare tutun-, NumeleN A F,
N r.
Matricol941000011743952; Rasa- Ciobănesc
German, Intervenție, NumeleNAGA,
N r. M a t r i c o l 941000011743819. Informații se pot
obține la tel.0230.562.171,
int.26161, persoană de contact: Aga
George.

SOMAŢII
l România. Judecătoria Reghin.
C i v i l - P e n a l - C C . N r. d o s a r
2116/289/2019. Data: 21 iunie 2019.
Operator de date cu caracter
personal înregistrat sub nr.3084.
Somație. Prin prezenta sunt
chemaţi toţi cei interesaţi să formuleze opoziţie în termen de olună de
la afişarea prezentei somaţii, având
în vedere faptul că pe rolul Judecătoriei Reghin se af lă dosarul cu
nr.1174/289/2019, în care petenţii
Man Florin Ionel şi Man Dana,
domiciliaţi în com.Hodac, nr. 427,
jud.Mureş, au solicitat instanţei: -să
se constate că subsemnaţii reclamanţi Man Florin-lonel şi Man
Dana au dobândit dreptul de
proprietate asupra imobilului teren
fâneaţă intravilan în suprafaţă de
5.644 mp, situat în com.Hodac, jud.
Mureş, parte din terenul în suprafaţă totală de 9.592mp înscris în
cartea funciară nr.51238 a loc.
Hodac, nr.top 6964/1/2, prin uzucapiune, ca efect al joncţiunii posesiilor; -să se dispună dezmembrarea
numărului top 6964/1/2 în două
parcele distincte, astfel: parcela cu
suprafaţa de 3948mp teren cu
nr.top nou 6964/1/2/1 şi parcela cu
suprafaţa de 5644mp teren cu
nr.top nou 6964/1/2/2; -să se
dispună readnotarea parcelei cu
suprafaţa de 3948mp teren cu nr.
top nou 6964/1/2/1 în CF nr.51238
Hodac pe numele vechilor proprietari, în cotele deţinute de aceştia;
-să se dispună transcrierea parcelei
cu suprafaţa de 5644mp teren cu
noul număr top într-o carte
funciară nouă şi înscrierea dreptului de proprietate în favoarea
subsemnaţilor petenţi Man Florinlonel şi Man Dana în cartea
funciară nou înfiinţată, având nr.
top 6964/1/2/2. Termenul de judecată este stabilit la data de 16

➤ alege ziua apariţiei

ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

cării anunțului în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afisează la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ
Ilfov. Cerințe: 1) studii superioare
absolvite cu diplomă de licenṭă în
domeniul asistenṭei sociale; 2)
minim 1 an vechime lucrat într-o
funcție care solicitã studii superioare. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei
Cernica, judet Ilfov din strada
Traian nr.10, email: primaria_
cernica@yahoo.com, telefon (021)
369.51.55- persoană contact Simion
Claudia-Şef birou.
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➤ plătește cu cardul

octombrie 2019. Persoanele interesate pot face opoziţie la cererea
petenţilor Man Florin Ionel şi Man
Dana, în lipsa acesteia instanţa
urmând să treacă la judecarea
cauzei. Prezenta somaţie va fi
afişată la sediul Judecătoriei
Reghin, la sediul Primăriei
Comunei Hodac, la sediul Biroului
teritorial de cadastru şi publicitate
imobiliară şi se va publica într-un
ziar pe largă răspândire, de circulaţie naţională. Preşedinte, Elena
Mihaela Suciu. Grefier, Liliana-Maria Varodi.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de administrație al First Bank SA, societate
română cu sediul social în mun.
Bucureşti, Şos.Nicolae Titulescu,
nr.29-31, Sectorul 1, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub
nr.J40/1441/1995, având CUI:
7025592, identificator unic la nivel
european (EUID) ROONRC.
J40/1441/1995 (denumită în continuare „Banca”), convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Băncii la data de 22
august 2019, la ora 11.00, la sediul
social al Băncii menționat mai sus.
În cazul neîndeplinirii condițiilor
statutare privind cvorumul,
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Băncii se reconvoacă
pentru data de 23 august 2019, la
ora 11.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii este următoarea: 1.
Modificarea componenței consiliului de administrație al Băncii.
Lista cuprinzând informații cu
privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională
a persoanelor propuse pentru
funcția de administrator se află la
dispoziția acționarilor, la sediul
social al Băncii, putând fi consultată şi completată de aceştia.
Nicolae Dănilă, preşedintele Consiliului de Administrație prin Ilinca
Rosetti Geb Nicolescu, vicepreşedinte.

LICITAŢII
l UAT Comuna Trivalea-Moşteni,
prin Consiliul Local al Comunei
Trivalea-Moşteni, sat Trivalea-Moşteni, județul Teleorman, CUI:
6853201, telefon: 0247.708.009,
reprezentată de d-nul Bocancilă
Marius Nicolae, în calitate de
primar, organizează licitaţie publică
cu strigare pentru închirierea pe o
perioadă de maxim 10 ani a imobilului „Spaţiu (sală) din cadrul
clădire administraţie preluat CAP,
având suprafaţa utilă de 37,2mp,
amplasat în satul Trivalea-Moşteni,
bun din domeniul privat de interes
local al comunei Trivalea-Moşteni”
aparţinând domeniului privat al

GATA!
Simplu, nu?

UAT Comuna Trivalea-Moşteni,
telefon: 0247.708.009. Un exemplar
al documentaţiei de atribuire,
reprezentând caietul de sarcini al
închirierii, incluzând regulamentul
privind organizarea şi desfăşurarea
procedurii de închiriere şi formulare tipizate, poate fi achiziţionat
prin cumpărare de la secretariatul
Primăriei Comunei Trivalea-Moşteni, contra sumei de 10,0Lei, ce va
fi achitată la casieria primăriei.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 14.08.2019, ora 10.00.
Ofertele vor fi depuse la Registratura Primăriei Trivalea-Moşteni,
până la data-limită de 19.08.2019,
ora 16.00, într-un exemplar original.
Şedinţa de deschidere a ofertelor va
avea loc la sediul Primăriei Trivalea-Moşteni, în data de 20.08.2019,
ora 10.00. Litigiile apărute vor fi de
c o m p e t e n ţ a Tr i b u n a l u l u i
Teleorman, cu sediul în municipiul
Alexandria, str.Ion Creangă, nr.53,
j u d e ţ u l Te l e o r m a n , t e l e f o n :
0247.406.016, fax: 0247.317.322,
e-mail: tribunaltr@just.ro. Termenele de depunere a contestaţiilor
sunt stabilite de Legea nr.544/2004,
privind contenciosul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare. Anunţul a fost transmis spre
publicare azi, 19.07.2019.

PIERDERI
l Horea Gym.srl pierdut certificatul de inregistrare si certificat
constatator.
l Pierdut Certificat Constatator
eliberat la 20.01.2017 în baza declarației nr.17134 din 18.01.2017
pentru sediul secundar din Bucureşti, Sector 2, str. Verii, nr.12,
demisol al societății C&A Innovative Solutions SRL, cu
J40/979/2014, CUI: 32720409. Se
declară nul.
l Declar pierdut certificatul
constatator numărul 407614 din
06.11.2013 al Ilie Ghe. Ioana PFA,
cu sediul profesional Bucureşti,
sector 5, strada Sebastian nr. 136A,
bl. V91, sc. 1, et. 3, ap. 11, cod unic
de înregistrare 32407917, din
29.10.2013, număr de ordine în
Registrul Comerţului
F40/4226/29.10.2013.
l Pierdut autorizaţie de construcţie
nr. 589 -F din 13.10.2003 eliberată
de Primăria Sectorului 5, pe numele
Dima Ancamaria şi Dima Viorel şi
proces -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 589 –F din
02.12.2004, eliberat de Primăria
Sectorului 5.

DECESE
l Cu nespusă durere, familia
anunță încetarea din viață la data
de 12.07.2019 a domnului judecător
Lucian Stângu.

