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OFERTE SERVICIU
l Club sportiv angajează cu contract de 
muncă personal curățenie, sector 3, Titan. 
0770.574.744.

l Analist servicii client- Japoneza- 1 
poziție. G2 Travel cauta să își întregească 
echipa cu vorbitori de limba japoneză și 
engleză avansat. Tel.0766.326.716, cristina.
paun@g2-travel.com

l SC Glorious Lighting SRL angajează în 
Brăila: -Șef Departament Logistică; -Șef 
Departament. Condiții: -studii medii; 
-limba engleză nivel mediu; -experiență în 
domeniul fabricării corpurilor de iluminat 
min.2 ani. CV-urile se transmit la adresa: 
hr@gloriouslighting.eu

l UM 02214 București, din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează concur-
suri de ocupare pe perioadă nedeterminată 
a trei posturi de personal civil contractual 
referent debutant IA: -23.10.2019, ora 
09.30 -proba scrisă, la sediul UM 02214 
București, strada Antiaeriană, nr.6-8, 
Sector 5, București; -30.10.2019, ora 09.30 
-proba interviu, la sediul UM 02214 Bucu-
rești, strada Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, 
București. Data-limită de depunere a 
dosarelor la sediul UM 02214 București 
este 04.10.2019, ora 15.30. Date de contact: 
tel.021.410.01.50, interior: 0356, persoană 
de contact: Mircea Bădescu, secretar.

l UM 02555 Târgu Mureș, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de personal civil 
contractual, Referent de specialitate debu-
tant/studii superioare în biroul personal, 
fără vechime în muncă și specialitate, 
astfel: 21.10.2019, ora 11.00, proba scrisă; 
28.10.2019, ora 10.00, proba practică; 
31.10.2019, ora 11.00, proba de interviu; 
10.10.2019, până la ora 16.00- termenul 
limită de depunere a dosarelor. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 02555 Târgu Mureș, 
bulevardul Cetăţii, nr.43, Târgu Mureș, 
judeţ Mureș, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 0265.218.571, 
între orele 08.00-16.00.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Miroslava, prin Comisia de 
selecție, anunţă începerea procesului de 
recrutare și selecţie pentru poziția de 
Administrator al SC Miroslava Industrial 
Parc SRL, întreprindere publică al cărei 
acţionar majoritar este, în conformitate cu 
dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modif. și completările ulteri-
oare și prevederile H.G. nr. 722/2016. 
Asistată de expertul independent Fox 
Management Consultants SRL, Comisia 
de selecție organizează procesul de recru-
tare/ selecţie al candidaţilor pentru 1 (una) 
poziţie de Administrator al Societății. 
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se 
vor depune la Registratura Primăriei 
Comunei Miroslava, Județul Iași, până la 
data de 07.10.2019, inclusiv, ora 16:00. 
Condiţiile de desfășurare, respectiv de 
participare la concurs și conţinutul dosa-
rului de înscriere sunt afișate pe site-ul 
www.primariamiroslava.ro  Informaţii 
s u p l i m e n t a r e  s e  p o t  o b ț i n e  l a 
tel.0232295680  sau 0799.35.85.82.

l Școala Populară de Arte „Titel Popo-
vici″ Iași, cu sediul în localitatea Iași, str.
Mihail Sturzda, nr.43, judeţul Iași, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: profesor core-
grafie dans popular românesc și de refe-
rent -specializare muzică de divertisment, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 

de 18.10.2019, ora 9.00; -Proba practică în 
data de 21.10.2019, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 23.10.2019, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Profesor coregrafie dans 
(popular românesc): -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în Artele spectacolului muzical, 
specializare coregrafie; -vechime: 20 de ani 
în domeniu; -definitivat în învățământ, 
grad didactic II. 2.Referent -specializare 
muzică (de divertisment): -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Populare de Arte „Titel Popovici″ Iași. 
Relaţii suplimentare la sediul Școlii Popu-
lare de Arte „Titel Popovici″ Iași, persoană 
de contact: Butnărașu Elena, telefon: 
0740.008.288, e-mail: scoaladearteis@
yahoo.com.

l Spitalul Județean de Urgență Alexan-
dria, județul Teleorman, str.Libertății, nr.1, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual vacante: 
-1 post muncitor I -sudor- în cadrul Servi-
ciului Tehnic-Administrativ; -1 post 
muncitor I -instalator- în cadrul Serviciului 
Tehnic-Administrativ; -1 post muncitor I 
-lăcătuș-mecanic- în cadrul Serviciului 
Tehnic-Administrativ; -1 post muncitor II 
-fochist- în cadrul Serviciului Tehnic-Admi-
nistrativ; -1 post muncitor I -electrome-
c a n i c -  î n  c a d r u l  S e r v i c i u l u i 
Tehnic-Administrativ; -2 posturi muncitori 
IV -mecanic- în cadrul Serviciului 
Tehnic-Administrativ. Condiții specifice de 
participare la concurs pentru postul de 
muncitor I -sudor: -Condiţii de studii: 
școală profesională în domeniu sau studii 
medii+curs de calificare în meseria de 
sudor; -Condiţii de vechime: 9 ani vechime 
în specialitate. Condiții specifice de partici-
pare la concurs pentru postul de muncitor I 
-instalator: -Condiţii de studii: școală profe-
sională în domeniu sau studii medii+curs de 
calificare în meseria de instalator; -Condiţii 
de vechime: 9 ani vechime în specialitate. 
Condiții specifice de participare la concurs 
pentru postul de muncitor I -lăcătuș-me-
canic: -Condiţii de studii: școală profesio-
nală în domeniu sau studii medii+curs de 
calificare în meseria de lăcătuș-mecanic; 
-Condiţii de vechime: 9 ani vechime în 
specialitate. Condiții specifice de partici-
pare la concurs pentru postul de muncitor 
II -fochist: -Condiţii de studii: școală profe-
sională în domeniu sau studii medii+curs de 
calificare în meseria de fochist; -Condiţii de 
vechime: 6 ani vechime în specialitate. 
Condiții specifice de participare la concurs 
pentru postul de muncitor I -electrome-
canic: -Condiţii de studii: școală profesio-
nală în domeniu sau studii medii+curs de 
calificare în meseria de electromecanic; 
-Condiţii de vechime: 9 ani vechime în 
specialitate. Condiții specifice de partici-
pare la concurs pentru postul de muncitor 
IV -mecanic: -Condiţii de studii: școală 
profesională în domeniu sau studii 
medii+curs de calificare în meseria de 
mecanic; -Condiţii de vechime: fără 
vechime. Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Județean de Urgență în data de 
18.10.2019, ora 10.00, proba scrisă, iar data 
și ora interviului vor fi anunțate după rezul-
tatul 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 servi-
ciul RUNOS sau la telefonul: 0247.306.723.   

l Școala Gimnazială Nr.1 Românești, cu 
sediul în localitatea Românești, str.Princi-
pală, nr.1, judeţul Botoșani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de secretar, studii medii, 
număr posturi :  0 ,5 ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de: 18 
octombrie 2019, ora 10.00; -Proba practică 
în data de: 23 octombrie 2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de: 28 octombrie 
2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: nu necesită. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
Nr.1 Românești. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Românești, 
persoană de contact: Gavril Aspazia, 
telefon: 0231.565.025/0786.068.968, fax: 
0231.565.025, e-mail: scoalaromanesti@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Solonț, județul 
Bacău, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea a 2 (două) funcții contrac-
tuale de execuție vacante pe perioadă 
nedeterminată, conform HG nr.286/2011, 
respectiv: -Consilier I în cadrul SPAS 
Solonț; -Șofer categoria „B+C+E” -în 
cadrul compartimentului administrativ. 
Condițiile de desfășurare ale concursului: 
-dosarele de înscriere se depun la sediul 
Primăriei Comunei Solonț, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, și trebuie 
să conțină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-proba scrisă are loc în data de 18.10.2019, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Solonț, județul Bacău; -interviul se va 
desfășura în data de 21.10.2019, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Solonț, 
județul Bacău. Condiții generale: cele 
prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
Pentru funcția de consilier I: -studii superi-
oare cu diplomă de licență în domeniul 
financiar contabil; -vechime în muncă 
minim 9 ani. Pentru funcția de șofer: 
-studii medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat sau școală generală; -să posede 
permis de conducere categoria „B+C+E”; 
-să posede cunoștințe temeinice de legis-
lație rutieră; -vechime în muncă minim 5 
ani; -cunoștințe de mecanică. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografie se 
afișează la sediul Primăriei Comunei 
Solonț. Persoană de contact: secretarul 
comunei, Matei Lăcrămioara, telefon/fax: 
0234.387.701, 0234.387.595, 0761.130.206.

l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanța, cu sediul în municipiul 
Constanța, str.Sentinelei, nr.40, județul 
Constanța, organizează concurs în confor-

mitate cu HG 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru ocuparea 
unor posturi contractuale permanent 
vacante: -1 post manipulant bunuri studii 
generale (G) -serviciul RUNOS -Achiziții 
Publice -Aprovizionare -Transport -Admi-
nistrativ; -1 post muncitor calificat IV, 
specialitate bucătar, studii generale (G) 
-Bloc Alimentar; -1 post asistent medical, 
specialitate medicină generală, studii post-
l iceale (PL),  în Dispensarul TBC 
Constanța. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă -test-grilă în data de 
21.10.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 24.10.2019, ora 10.00. În conformi-
tate cu prevederile OMS nr.1470 din 
10.11.2011, pentru aprobarea criteriilor 
privind angajarea și promovarea în funcții, 
grade și trepte profesionale a personalului 
contractual din unitățile sanitare publice 
din sectorul sanitar, candidații participanți 
la concurs trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: Pentru manipulant bunuri, 
studii generale (G) -serviciul RUNOS 
-Achiziții Publice -Aprovizionare -Trans-
port -Administrativ: -diplomă de absolvire 
a școlii generale; -nu este necesară 
vechimea în muncă. Pentru muncitor cali-
ficat IV, specialitate bucătar, studii gene-
rale (G), Bloc Alimentar: -nu este necesară 
vechimea în meserie. Pentru asistent 
medical, specialitate medicină generală, 
studii postliceale (PL), în Dispensarul TBC 
Constanța: -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau prin echiva-
lare conform HG 797/1997; -minim 6 luni 
vechime în specialitate. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului, la sediul spitalului, 
ora 10.00 -biroul RUNOS. Relaţii supli-
mentare la sediul spitalului, biroul 
RUNOS, persoană de contact: Paciu Lumi-
nita, telefon: 0241.486.333.

l Primăria Comunei Racova, județul 
Bacău, organizează concurs pe data de 
18.10.2019, ora 10.00 (proba scrisă), și 
21.10.2019, interviul, ora 10.00, la sediul 
său din localitatea Racova, jud.Bacău, 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unui post vacant în regim contrac-
tual, astfel: -1 post vacant contractual de 
Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de 
Urgență. Concursul pentru postul în regim 
contractual de execuție pe perioadă nede-
terminată va consta în 3 etape succesive, 
după cum urmează: -Selecția dosarelor de 
înscriere: 14 octombrie 2019; -Proba scrisă: 
18.10.2019; -Interviul: 21.10.2019. În 
vederea participării la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Condiții generale: Poate ocupa un 
post vacant sau temporar vacant persoana 
care îndeplinește următoarele condiţii: a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c)

are vârsta minimă reglementată de preve-
derile legale; d)are capacitate deplină de 
exerciţiu; e)are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiţii specifice: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-disponibilitate pentru lucrul peste 
program sau la ore neprevăzute; -disponi-
bilitate pentru perfecţionare; -permis de 
conducere cat.B; -capacitate organizatorică 
și managerială, spirit de iniţiativă și decizie 
și capacitate de comunicare; -vechime în 
muncă minim 5 ani. Dosarele de concurs 
vor fi depuse la secretariatul UAT Racova 
începând cu data de 27.09.2019 până la 
data de 10.10.2019, inclusiv. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Racova, județul Bacău, persoană de 
contact:  Maria Săpătoru, telefon: 
0234.269.501, mail: primaria_comunei_
racova@yahoo.com. Bibliografia poate fi 
studiată la sediul Primăriei Comunei 
Racova la locul special amenajat sau pe 
site-ul: primariaracova.ro, Secțiunea 
Anunțuri.

l Colegiul Tehnic Motru, cu sediul în 
localitatea, Motru, judeţul Gorj, CIF: 
4718934, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale vacante,  aprobate prin HG 
nr.286/2011, modificată și completată de 
HG nr.1027/2014: 1.Denumirea postului: 1 
post personal contractual de îngrijitor, pe 
perioadă nedeterminată. Condiții specifice: 
-studii medii (liceale); -nu necesită 
vechime. Data, ora și locul de desfășurare 
a concursului: -Proba practică: 21 octom-
brie 2019, ora 13.30, la sediul instituţiei; 
-Proba interviu: 23 octombrie 2019, ora 
9.00, la sediul instituţiei. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 10 
octombrie 2019, ora 14.00. 2.Denumirea 
postului: 1 post personal contractual de 
paznic (portar), pe perioadă nedetermi-
nată. Condiții specifice: -studii medii 
(liceale); -nu necesită vechime; -persoana 
care urmează să îndeplinească atribuții de 
pază sau protecție trebuie să fie atestat 
profesional. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: -Proba scrisă: 21 octom-
brie 2019, ora 9.00, la sediul instituţiei; 
-Proba interviu: 23 octombrie 2019, ora 
11.00, la sediul instituţiei. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 10 
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octombrie 2019, ora 14.00. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul Colegiului 
Tehnic Motru, strada Molidului, nr.1 sau la 
numărul de telefon: 0253.410.160.

l Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov, cu 
sediul în Strada Nerva Traian nr. 3, Etaj 
10, Sector 3, Bucureşti, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi, pe durată nedeterminată: -Servi-
ciul financiar contabil - 1 post Economist. 
Dosarele de înscriere la concurs, se vor 
depune la sediul asociației, până la data de 
08.10.2019, ora 12:00. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia sunt preci-
zate în Anunţurile extinse privind selecţia 
pentru ocuparea posturilor de mai sus şi se 
găsesc la sediul asociaţiei si pe site www.
adi tb i . ro .  Informat i i  l a  t e l e fon : 
0722.295.558 - Biroul Resurse Umane.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucureşti, 
Bd.Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, orga-
nizează concurs, conf. HG nr. 286/2011, 
pentru ocuparea postului contractual 
temporar, vacant de electrician din cadrul 
Direcţiei Tehnice. Condiţii specifice: studii 
generale/medii, curs de calificare pentru 
meseria de electrician, vechime  în muncă 
de minimum 3 ani, spirit de ordine şi disci-
plină, corectitudine, disponibilitate pentru 
program prelungit şi 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: 04.10.2019 
, la sediul U.T.C.B., Blocul Administrativ, 
camera nr. 33, în intervalul orar: 08:00 – 
15:30.  Proba scrisă va avea loc în data 
12.10.2019, ora 10:00  la sediul U.T.C.B, 
Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, 
Blocul Administrativ, camera nr.104, et.3. 
Data interviului va fi anunţată după proba 
scrisă.  Relaţii suplimentare la sediul 
U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau la telefon: 
0212421208, persoană de contact: 
Dragomir Margareta.

l Aeroclubul României cu sediul în Bucu-
reşti, bd. Lascăr Catargiu nr.54 sector 1,  
organizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante- personal contractual- în 
data  de 22.10.2019, ora 10.00  proba scrisă, 
respectiv în data 28.10.2019, ora 10.00 
interviu. Dosarele se depun la  sediul Aero-
clubului României până la data 10.10.2019, 
ora 12.00. Relaţii suplimentare se obţin la 
telefon 0372.705.952.  Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile specifice pentru 
postul scos la concurs astfel: •Pilot aero-
nave Cl. a II-a- AT Bucureşti- 1post: 
-studii medii  şi licenţă de personal navi-
gant; -deţinător al licenţei de pilot cu 
drepturi comerciale pentru minim o clasă/ 
un tip de aeronave pentru care are privile-
giul de a efectua operaţiuni de lucru 
aerian, sau operaţiuni aeriene specializate; 
•Economist Gr. II- Serviciul Financiar- 1 
post: -studii superioare economice; 
-vechime în specialitate minim 6 luni; 
•Consilier Juridic Gr. II- Serviciul Resurse 
Umane- 1 post: -studii superioare juridice; 
-vechime în specialitate minim 6 luni; 
•Referent de specialitate debutant- Servi-
ciul Infrastructură şi MTA- 1 post: -studii 
superioare tehnice/ economice/ administra-
tive. Calendarul de desfăşurare a concur-
sului: -27.09- 10.10.2019- depunere dosare  
înscriere concurs (ora 12,00); -14.10.2019- 
selecţie dosare  şi afişare rezultat; 
-15.10.2019- depunere contestaţii selecţie 
dosare; -16.10.2019- soluţionare contestaţii 
selecţie dosare şi afişare; -22.10.2019- 
proba scrisă– ora 10.00; -23.10.2019- 
afişare rezultate proba scrisă, ora 12,00; 
-24.10.2019- contestaţii probă scrisă, ora 
12,00; -25.10.2019- afişare rezultat contes-
taţii probă scrisă, ora 12,00; -28.10.2019- 
in terv iu  începând cu  ora  10 ,00 ; 
-29.10.2019- afişare rezultate interviu ora 
12,00; -30.10.2019- depunere contestaţii 
interviu;  -31.10.2019- soluţionare contes-
taţii interviu şi afişare rezultate finale, ora 
12,00. Informaţii privind înscrierea la 
concurs şi depunerea dosarelor: Candidaţii 
trebuie să îndeplinescă condiţiile minime 
de vechime în specialitate  necesare exerci-
tării funcţiei. În termen de  10 zile de la 
publicarea anunţului, respectiv până în 
data de 10.10.2019 ora 12:00,  candidaţii 
depun dosarul de concurs care va conţine 
obligatoriu: a) Formularul de înscriere (se 
pune la dispoziţie de către Serviciul 

Resurse Umane al Aeroclubului Româ-
niei); b) Copia actului de identitate; c) 
Copia diplomei de studii şi a altor acte care 
atestă efectuarea specializării; d) Copii 
licenţe care atestă specializarea pentru 
postul solicitat; e) Copia carnetului de 
muncă  şi/sau adeverinţă care  să ateste 
vechimea în muncă şi după caz, vechimea 
în specialitate necesare ocupării funcţiei; f) 
Curriculum Vitae; g) Cazierul judiciar; h) 
Adeverinţă care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare, eliberată de medicul 
de familie sau  de către unităţi sanitare 
abilitate şi  care să conţină în clar, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia- în 
format standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. Actele prevăzute la  pct 
2 lit.b)-e) vor fi prezentate şi în original, în 
vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată 
scoate la concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii 
nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, 
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 şi 
O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, postul vacant de 
personal contractual - inspector de specia-
litate gradul III-I de la Serviciul Investiții 
şi Administrare Patrimoniu Imobiliar, 
prevăzut la poziția 258 din statul de orga-
nizare al direcției. Condiții specifice: studii 
superioare de lungă durată sau studii 
universitare de licență (S), absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul fundamental ”ştiințe inginereşti” 
sau în domeniul fundamental ”ştiințe 
sociale” - ramura de ştiință ”ştiințe econo-
mice”. Se solicită 6 luni vechime în muncă 
şi 6 luni vechime în specialitate. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul 
de concurs secretarului comisiei de 
concurs, până la data de 10.10.2019, ora 
16.00, la Serviciul Resurse Umane din 
cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Inte-
grată, cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, corp B, et.1, camera 
112, tel. 021.303.70.80, int. 30434. 
Concursul se va desfăşura la sediul Direc-
ţiei Asigurare Logistică Integrată din mun. 
Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, sector 5 şi va 
consta în susţinerea următoarelor probe: 1. 
Probă scrisă: 21.11.2019, ora 11.00; 2. 
Interviu: 27.11.2019, ora 11.00; Relaţii 
suplimentare privind condiţiile de partici-
pare, documentele necesare, bibliografia şi 
tematica se pot obţine de pe pagina de 
internet a MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, cu 
sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, 
sector 5, în zilele lucrătoare, între orele 
10.00-14.00, la tel. 021.303.70.80, int. 
30434.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată 
scoate la concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii 
nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, H.G. 
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 şi O.M.A.I. 
nr. 291/2011, toate cu modificările şi comple-
tările ulterioare, postul vacant de personal 
contractual - muncitor calificat IV-I (legător 
manual) de la Tipografia M.A.I., prevăzut la 
poziția 155 din statul de organizare al direc-
ției. Condiții specifice: studii gimnaziale şi 
calificare de legător manual în domeniul 
poligrafic. Nu se solicită vechime în muncă 
şi/sau în specialitate. Pentru înscriere, candi-
daţii vor prezenta dosarul de concurs secre-
tarului comisiei de concurs, până la data de 
10.10.2019, ora 16.00, la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logis-
tică Integrată, cu sediul în mun. Bucureşti, 
str. Eforie nr. 3-5, sector 5, corp B, et.1, 
camera 112, tel. 021.303.70.80, int. 30434. 
Concursul se va desfăşura la Tipografia 
M.A.I. cu sediul în str. Scheiul de Sus nr.23, 
sector 2 şi va consta în susţinerea următoa-
relor probe: 1. Probă practică: 26.11.2019, 
ora 11.00; 2. Interviu: 02.12.2019, ora 
11.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile 
de participare, documentele necesare, biblio-
grafia şi tematica se pot obţine de pe pagina 
de internet a MAI, la adresa www.mai.gov.
ro, secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, cu 
sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, 
sector 5, în zilele lucrătoare, între orele 
10,00-14.00, la tel. 021.303.70.80, int. 30434.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa locali-
tatea Bucureşti, Șos.Vergului, nr.12, 
Sector 2, organizează la sediul spitalului 

concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante contractuale de execuție, 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, de: -1 post asistent medical 
generalist debutant -PL -Secția Recupe-
rare, medicină fizică şi balneologie; -1 
post asistent medical balneofizioterapie 
-PL -Secția Recuperare, medicină fizică 
şi balneologie. Condițiile generale şi 
specifice pentru: Asistent medical gene-
ralist debutant -PL: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă; 
-diplomă de bacalaureat; -fără vechime. 
Asistent medical balneofizioterapie -PL: 
-diplomă de şcoală sanitară postliceală 
sau echivalentă; -diplomă de bacalau-
reat; -6 luni vechime. Data concursului: 
18.10.2019, ora 10.00 -proba scrisă; 
24.10.2019 -proba interviul, ora 10.00. 
Data-limită de depunere a dosarelor: 
10.10.2019, până la ora 15.00. Calen-
darul de desfasurare a concursului, 
bibliografia şi tematica se afişează la 
sediul şi pe site-ul spitalului: www.spital-
malaxa.ro. Date de contact: ec.Anghel 
Daniela, tel. 021.255.50.85. 

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică tip 
Lindab plus placări polistiren. Tel. 
0755.849.716.

CITAŢII
l Numitul Irimea Dumitru Ovidiu cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun. Boto-
şani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 51, sc. C, 
ap. 16, este chemat la Judecătoria Boto-
şani, în ziua de 11.10.2019, orele 8.30, în 
dosarul nr. 5819/193/18, având ca obiect 
partaj succesoral.

l Numitul Novacovici Marius, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun.Timişoara, str.
Izlaz, bl.38, sc.A, et.2, ap. 9, jud.Timiş, 
este citat la Judecătoria Moldova Nouă, 
pe data de Miercuri, 02.10.2019, ora 8.30, 
în  ca l i ta te  de  pârât  în  dosaru l 
nr.624/261/2019 în proces cu reclamantul 
Șoianțu Ionică.

DIVERSE
l ASCIOR Oltenia (Asociația pentru 
Civilizația Ortodoxă) invită oamenii de 
cultură să adere și să se implice în 
promovarea principiilor creștin-orto-
doxe la nivelul societății românești. 
Tel.0729.881.161, e-mail: meduza100@
yahoo.com

l Sc. L Grey Agriculture Srl.,titular al 
proiectului “Anexa in Exploatatie agricola 
- Infiintare capacitate pentru depozitare 
cereale” propus a fi  realizat in  comuna 
Liebling sat Iosif extravilan, CF 403965, nr. 
top403965, jud. Timis. Anunta publicul 
interresat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre APM Timis, in cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul. “Anexa 
in Exploatatie agricola - Infiintare capaci-
tate pentru depozitare cereale propus a fi  
realizat in comuna Liebling sat Iosif extra-
vilan, CF 403965, nr. top403965, jud. 
Timis” Proiectul deciziei de incadrare so 
motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Timis, din Timi-
soara str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A  in 
zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si 
vineri intre orele 8.00-14.00. precum si la 
urmatoarea adresa de internet http;//
apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de 
mediu Publicul interesat poate inainta 
comentarii /observatii la proiectul deciziei 
de incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina APM Timis.

l S.C. Isavic Construct S.R.L., cu sediul în 
sat Odvoş, comuna Conop, Nr. km 43, 
judeţ Arad,  doreşte să obţină autorizaţie 
de mediu pentru punctul de lucru de la 
aceeaşi adresă, unde se desfăşoară activită-
ţile de „Spălătorie auto”, cod CAEN 4520 
„Întreţinerea şi repararea autovehicu-
lelor”, având ca principale faze ale proce-
sului tehnologic următoarele: spălarea 
grosieră, spumarea cu detergent, îndepăr-
tarea insecte aderente, clătirea, ştergerea, 
spălarea parbrizului, geamurilor şi lunetei, 
ceruirea,  uscarea naturală, aspirarea inte-
riorului. Măsuri de protecţie a factorilor de 
mediu: apă - separator nisip şi nămol, 

separator petroliere, separator grăsimi, 
bazin vidanjabil; sol - spaţiul de spălare 
betonat, aer - nu este cazul. Deşeurile 
rezultate - menajere, nămol din decantor şi 
ulei se ridică de către prestatori autorizaţi. 
Informaţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului pot fi consultate la sediul 
Agenţiei de Protecţia Mediului Arad, 
Splaiul Mureşului FN, tel.0257/280331, tel/
fax. 0257/280996. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei de 
Protecţia Mediului Arad, str. Splaiul Mure-
şului FN, timp de zece zile lucrătoare după 
data publicării prezentului anunţ.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL notifica creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii falimen-
tului prevazuta de Legea nr. 85/2014 impo-
triva debitoarei SC Galaxy Servcom SRL 
Cod de identificare fiscală 8015368, Număr 
de ordine în registrul  comerţului 
J40/10954/1995, Sediul social Bucureşti, 
Str. Soldat Neagu Florea, nr. 9, Sector 2, in 
dosarul 39827/3/2018 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in vederea 
intocmirii  tabelului suplimentar - 
28.10.2019, termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului suplimentar de creante - 
27.11.2019, termenul de depunere a contes-
tatiilor - 7 zile de la publicarea tabelului 
suplimentar in BPI, termenul de intocmire 
a tabelului definitiv consolidat - 27.12.2019 
Urmatorul termen de judecata a fost fixat 
pentru data de 23.01.2020. Pentru relatii: 
021.318.74.25.

l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul social 
în comuna Ariceştii Rahtivani, DN 72, 
Crângul lui Bot, KM 73+810, sat Nedelea, 
județul Prahova, anunţă public solicitarea 
de obținere a autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „Supermarket Lidl” amplasat în 
municipiul Galați, B-dul Henri Coandă, nr. 
2, județul Galați. Eventualele propuneri şi 
sugestii din partea publicului privind acti-
vitatea menţionată vor fi transmise în scris 
şi sub semnătură la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Galați, municipiul 
Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, tel: 
0236460049, E-mail:  office@apmgl.anpm.
ro în zilele de luni – joi, între orele 8.00–
16,30, vineri 8.00-14.00.

l SC Lidl Discount SRL, cu sediul în sat 
Nedelea, comuna Ariceşti Rahtivani, DN 
72 Crângul lui Bot, km 73+810, județul 
Prahova, solicită de la Agenția de Protecție 
a Mediului, obținerea autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket LIDL” 
amplasat în loc. Eforie Nord, oraş Eforie, 
str. Traian, nr.1B, județul Constanța. 
Persoanele fizice sau juridice interesate, 
pot depune eventuale contestații sau 
sugestii, la sediul A.P.M. Constanța, Str. 
Unirii, nr. 23, tel. 0241.546.696.

l Anunț prealabil privind afişarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului 
Denumire județ: Dâmbovița Denumire 
UAT: Niculeşti UAT Niculeşti si OCPI 
Dâmbovița anunța publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru UAT 
Niculeşti, sectorul cadastral nr. 22, pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea 
Cadastrului şi a Publicității Imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de început a 
afişării: 01.10.2019 Data de sfârşit a 
afişării: 29.11.2019 Adresa locului afişării 
publice: Localitatea Niculeşti, județul 
Dâmbovița. Repere pentru identificarea 
locației: Sediul Primăriei Niculeşti, județul 
Dambovița. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei Niculeşti, județul 
Dâmbovița. Alte indicații pentru cei intere-
sați: Informații privind Programul Nați-
onal de Cadastru şi Carte Funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI 
la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Anunț plan urbanistic. Gardinery Inter-
national SRL anunță inițierea planului 
urbanistic zonal cu titlul „Elaborare PUZ, 
introducere teren în intravilan cu funcți-
unea de servicii, depozitare şi construire 
sediu de firmă cu depozit”, amplasat în 
localitatea Gilău, CF nr.57068, jud.Cluj. 
Consultarea propunerii se poate face la 
Primăria Gilau, Direcția Urbanism.

l 1.Oraş Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, 
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul Mureş, 
cod poştal: 547535, telefon: 0265.578.226, 
fax: 0265.580.357, e-mail: sgpadure@
cjmures.ro, cod fiscal: 4375895. 2. Reglemen-
tări legale: -Legea nr.350/2005, actualizată, 
privind regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activitate 
nonprofit de interes general; -Legea 
273/2006, privind finanțele publice; -Legea 
nr.69/2000, legea educației şi a sportului; 
-HG 884/2001, privind aprobarea Regula-
mentului de punere în aplicare a dispozițiilor 
Legii educației fizice şi sportului nr.69/2000; 
-Ordin al Ministerului Tineretului şi Spor-
tului nr.664/2018, privind finanțarea din 
fonduri publice a proiectelor şi programelor 
sportive; -HG 1447/2007, privind Normele 
Financiare pentru activități sportive, cu 
modificările şi completările ulterioare; -OUG 
nr.57/03.07.2019, privind Codul Adminis-
trativ; -Hotărârea Consiliului Local nr.47 din 
05.09.2019, privind bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Oraşului Sângeorgiu de Pădure 
pe anul 2019 şi Regulamentul pentru 
regimul finanțărilor nerambursabile alocate 
de la bugetul local pentru activitate nonprofit 
de interes local. 3.Solicitanții pot fi: asocia-
țiile înregistrate legal, constituite în confor-
mitate cu legislația în vigoare, persoane 
juridice fără scop patrimonial, care îşi 
desfăşoară activitatea în localitatea 
Sângeorgiu de Pădure şi dacă proiectul 
propus vizează activități eligibile care se vor 
desfăşura în viitor. 4.Bugetul programului. 
Total valoare proiect: 50.000Lei. Finanțarea 
asigurată de Oraş Sângeorgiu de Pădure va fi 
de maximum 90% din bugetul total al 
proiectului, restul de minim 10% din 
valoarea totală a proiectului va fi suportat de 
solicitant. 5.Data-limită pentru depunerea 
propunerilor de proiecte: 14.10.2019, ora 
14.00. Autoritatea finanțatoare, Oraş 
Sângeorgiu de Pădure, reduce termenul de 
depunere a proiectelor de la 30 de zile la 15 
zile, conform art. 20, alin.2 din Legea 
nr.350/2005, cu scopul accelerării procedurii 
de selecţie fundamentat pe necesitatea 
demarării proiectelor care ar aduce preju-
dicii persoanelor fizice şi juridice care solicită 
finanţarea. 6.Adresa la care se depune ofer-
tele în plic sigilat: Oraş Sângeorgiu de 
Pădure, cod fiscal: 4375895, adresa: str.Live-
zilor, nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul 
Mureş, cod poştal:  547535, telefon: 
0265.578.226, fax: 0265.580.357, adresă de 
mail: sgpadure@cjmures.ro. 7.Perioada de 
selecție şi evaluare a propunerilor de 
proiecte: 15-16.10.2019. 8.Documentația de 
solicitare a finanțării va fi întocmită conform 
„Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al 
Oraşului Sângeorgiu de Pădure alocate 
pentru activități nonprofit de interes local” şi 
se va depune într-un singur exemplar 
(original) în format scris, la Registratura 
Consiliului Oraşului Sângeorgiu de Pădure, 
str.Livezilor, nr.6, precum şi în format elec-
tronic pe CD sau DVD. 9.Documentația 
pentru elaborarea, prezentarea proiectului, 
prevăzută în regulament şi informații supli-
mentare se pot obține de pe pagina web: 
www.sgpadure.ro. 10.Decontarea cheltuie-
lilor în limita finanțării aprobate se va 
efectua numai pentru activitățile realizate şi 
cuprinse într-un raport de activitate interme-
diar/final cu documente justificative în copie 
certificat cu ştampila conform cu originalul 
şi semnătura solicitantului. 11. Soluționarea 
contestațiilor depuse se va face de către 
Comisia de soluționare a contestațiilor 
proiectelor cu finanțări nerambursabile. 
Informații suplimentare pot fi obținute la 
telefon: 0265.578.226.

l SC Eurodor Com Impex SRL, cu sediul 
in Ghioroc, nr 156/a, jud Arad, doreste 
emiterea Autorizatiei de Mediu la sediu 
unde se desfasoara activitatea cod CAEN 
1623 Fabricarea altor elemente de 
dulgherie si tamplarie pentru constructii in 
scopul productie mobilier, avand ca princi-
pale faze ale procesului tehnologic: debitare 
lemn, asamblare montaj feronerie, finisat, 
livrat. Masuri de protectia mediului: Apa: 
retea; Aer: tubulatura exhaustare si cos de 
fum. Sol: pardosea beton. Gestiune deseuri: 
pubele pt gunoi menajer. Observatiile publi-
cului formulate in scris/informatiile privind 
potentialul impact asupra asupra mediului 
se depun/pot fi consultrate la sediul APM 
Arad, Splaiul Mures, FN, tel: 0257-280331 
tel/fax: 0257/280996, timp de zece zile 
lucratoare dupa data publicarii prezentului 
anunt.   
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l  D i s p o z i t i v u l  S e n t i n ț e i  c i v i l e 
5817/20.05.2019, în dosar 24198/245/2018 
al Judecătoriei Iași. Pentru aceste motive, 
în numele legii, hotărăște: Admite cererea 
de chemare în judecată formulată de recla-
mantul Rațe Trandafir-Ionuț, având CNP 
1861207226856, cu domiciliul procedural 
ales la Cabinet de Avocat Andrei Ralu-
ca-Mădălina, cu sediul în Iași, str.Sărărie, 
nr.16, bl.IF, et.4, jud.Iași, în contradictoriu 
cu pârâta Rațe Alina, având CNP 
27908829043765, domiciliată în Bacău, str.
Garajului, nr.4, comuna Doftana și prin 
curator Alexa Ana, cu domiciliul în Valea 
Lupului, str.Luminii, nr.26, et.3, ap.16, jud.
Iași. Desface căsătoria dintre reclamantul 
Rațe Trandafir-Ionuț și pârâta Rațe Alina, 
înregistrată sub nr.1456/28.08.2015 în 
Registrul de stare civilă a Primăriei Iași, 
județul Iași, din culpa exclusivă a pârâtei. 
Dispune ca pârâta să revină la numele 
avut anterior căsătoriei, acela de „Ciubo-
taru”. Obligă pârâta să achite reclaman-
tului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli 
de judecată reprezentând taxa judiciară de 
timbru. Cu drept de apel în termen de 30 
zile de la comunicare, ce se va depune la 
Judecătoria Iași .  Pronunțată azi , 
20.05.2019, prin punerea soluției la dispo-
ziția părților prin mijlocirea grefei 
instanței. Președinte Daniela Cozmei. 
Grefier Daniela Corban.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul in 
loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, 
CUI RO13348610, J23/886/2005, jud.Ilfov, 
anunta publicul interesat ca a depus la 
APM Harghita-Miercurea Ciuc,  jud.
Harghita,  documentatia tehnica pentru 
obtinerea autorizatiei de mediu pentru 
desfasurarea activitatilor: Supermarket 
-cod CAEN 4711-comert cu amanuntul  in 
magazine nespecializate cu vanzare predo-
minanta de produse alimentare, bauturi si 
tutun, activitati secundare: cod CAEN 
4724; 1071; coacerea si comercializarea 
produselor congelate de panificatie&pati-
serie pe amplasamentul situat in Mun.
Odorheiu Secuiesc, str.Targului, nr.6, 
judetul Harghita. Eventualele sugestii si 
observatii se vor depune in scris la Agentia 
pentru Protectia Mediului Harghita, Str.
Márton Áron, nr.43, Miercurea Ciuc, 
CP530211, tel :  0266/371.313, fax: 
0266/312.454, e-mail: office@apmhr.anpm.
ro, pe toata durata derularii procedurii.

SOMAŢII
l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.
nr.1830/246/2019. Petenta Deznan Florica 
solicită înscrierea dreptului de proprietate 
pe titlu de uzucapiune asupra asupra cotei 
de 1/2 parte de sub B.1 din imobilul identi-
ficat în c.f. 300301 Şilindia (provenit din 
c.f. 243 Şilindia) A1 nr.top. 293-294 curte 
și grădină supr. 3.456 mp. A1.1 cad.C1 
293-294 casa imobil asupra căruia figu-
rează ca proprietar întabulat sub B.1  min. 
Iov Magdolna - una și aceiași persoană cu 
NĂDĂŞAN ELENA - care a decedat în 
data de 8 mai 1983 Petenta susţine că 
folosește acest imobil de peste 35 de ani de 
la moartea proprietarei în mod continuu, 
pașnic, public și sub nume de proprietar. 
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună 
de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar în termen de 30 de 
zile de la ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse si Asociatii SPRL, lichidator 
judiciar desemnat prin Sentinta nr.710 din 
data de 18.10.2018, pronuntata in dosar nr. 
934/105/2017, aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova Sectia A II - A civila de Conten-
cios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 
934/105/2017 pentru societatea debitoare 
Gasoil Service SRL, invita societatile de 
arhivare sa depuna oferte la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, 
nr. 71, et. 5, Camera 502-505, Sector 1, 
Tel./Fax: +4021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com, pana cel tarziu in data 
de 11.10.2019 in vederea selectiei de oferte 
pentru Servicii de arhivare a documentelor 
societatii debitoare Gasoil Service SRL. 
Ofertele pot fi transmise si pe fax-ul sau 
email-ul  mentionat in anunt. Arhiva soci-
etatii debitoare Gasoil Service SRL se afla 
depozitata in Comuna Berceni, Sat Tata-
rani, Str. Ciresilor, Nr. 7, Judet Prahova 

(sediul secundar Rohrer Servicii Indus-
triale SRL). Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare, vizionare si inspectie cu un 
t e l e f o n  i n  p r e a l a b i l  a p e l a t i  l a : 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor SC Complex Hotelier 
Gorjul SA. În conformitate cu prevederile 
Legii societăţilor nr.31/1990, republicată‚ 
cu modificările și completările ulterioare și 
dispozițiile Actului Constitutiv al Socie-
tății, Administratorul unic al SC Complex 
Hotelier Gorjul SA, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor în data 
de 25.10.2019, ora 11.00, în Sala de confe-
rințe a Hotelului Gorj, situat în Tg-Jiu, 
Calea Eroilor, nr.6, jud.Gorj, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Alegerea unui nou 
cenzor, în locul SC Traster SRL, ca urmare 
a decesului asociatului unic și reprezentan-
tului legal al acestei societăți și stabilirea 
indemnizației noului cenzor; 2.Alegerea 
unui cenzor supleant; 3.Actualizarea 
actului constitutiv. În cazul în care la 
prima convocare din data de 25.10.2019 
nu se va întruni cvorumul statutar, 
Adunarea Generală Ordinară a Actiona-
rilor își va desfășura lucrările la a doua 
convocare, care va avea loc în data de 
26.10.2019, în același loc, la aceleași ore, cu 
aceeași ordine de zi.

l Subsemnatul Boca Grigore, în calitate 
de administrator unic al Cala Centrul De 
Tehnologii Fără Săpătură SA, persoană 
juridică cu sediul în localitatea Raciu, str.
Tîrgului, nr.1, județ Mureș, înmatriculată 
la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub 
n r. J 2 6 / 7 3 3 / 1 9 9 1 ,  p o s e s o a r e  a 
CUI:RO1272178, în temeiul prevederilor 
Actului Constitutiv cât și cele ale art.117 
din Legea nr.31/1990 a societăților comer-
ciale, convoacă pe data de 28.10.2019, ora 
12.00, la sediul secundar al societății din 
localitatea Nazna, str.Salcâmului, nr. 14B, 
județ Mureș, ședința Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor societății cu urmă-
toarea Ordine de zi: 1.Aprobarea contrac-
tării de către Cala Centrul De Tehnologii 
Fără Săpătură SA a unui credit- linie de 
credit de la Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo Romania SA- Sucursala 
Victoria, București, în sumă totală de 
2.000.000Lei. 2.Aprobarea garantării 
creditului- liniei de credit, după cum 
urmează: -Ipoteca imobiliară asupra 
imobilului constând în teren și construcții, 
situat în Tîrgu Mureș, str.Insulei, nr.33, 
înscris în CF 124571, proprietari Boca 
Daniel Ioan și Boca Codruța Mariana; 
-Contract de fidejusiune încheiat de Boca 
Daniel Ioan și Boca Codruța Mariana; 
-Ipoteca mobiliară asupa conturilor 
curente deschise de Cala Centrul De 
Tehnologii Fără Săpătură SA la Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA; 
-Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezul-
tate din raporturile comerciale încheiate 
între Cala Centrul De Tehnologii Fără 
Săpătură SA și debitorii săi, prezente și 
viitoare; -Ipoteca mobiliară asupra crean-
țelor rezultate din Contractul sectorial de 
lucrări nr.213/24.07.2019 având drept 
obiect ”Reconstrucție colector canalizare și 
rețea de canalizare- b-dul.Octavian Goga 
(între b-dul.Cloșca și str.Dâmbovița) Mun.
Satu Mare”, respectiv a Contractului de 
lucrări privind  ”Reabilitarea rețelei cana-
lizare pompată OL DN 500 cu material 
tubular DE 400 prin metoda re-lining, în 
lungime totală de 2,089 metri liniari”, 
Sinaia, jud.Prahova, România. 3.Apro-
barea mandatării doamnei Boca Codruța 
Mariana, cetăţean român, născută la data 
de 14.08.1968, la Reghin, jud.Mureș, domi-
ciliată în Tg.Mureș, str.Insulei, nr.33, jud.
Mureș ,  posesoare a  CI ser ia  MS 
nr.813006/05.06.2014 emis de către 
S P C L E P  T g . M u r e ș  a v â n d  C N P 
2680814261454, să reprezinte societatea în 
vederea semnării contractului de credit în 
numele și pe seama Cala Centrul De 
Tehnologii Fără Săpătură SA, precum și a 
tuturor documentelor necesare accesării 
finanțării. În situația în care condițiile de 
cvorum nu sunt îndeplinite la prima 
convocare, a două ședință a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor se va 
ține pe data de 29.10.2019, în localitatea 

Nazna, str. Salcâmului nr.14B, județ 
Mureș, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi. 
Procurile de reprezentare și vot în 
Adunarea Generală vor fi depuse în 
original la secretariatul societății din loca-
litatea Raciu, str. Tîrgului, nr.1, județ 
Mureș, până cel târziu la data de 
25.10.2019.

l Convocator al Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor Certasig -Societate de 
Asigurare și Reasigurare SA București, str.
Nicolae Caramfil, nr.61B, sector 1, 
J40/9518/2003, CUI: 12408250, Societate 
autorizată de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, Registrul asiguratorilor și reasi-
guratorilor -RA-021/2003, Codul LEI (Legal 
E n t i t y  I d e n t i f i e r ) 
-549300TNR84EPNR2QH36. În atenţia 
acţionarilor Certasig -Societate de Asigurare 
și Reasigurare SA. Consiliul de Administrație 
al Certasig -Societate de Asigurare și Reasi-
gurare SA („Societatea”) convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor Societății 
pentru data de 29.10.2019, ora 09.00, la 
sediul social sau pe data de 30.10.2019, la 
aceeași oră și în același loc, în cazul în care la 
prima convocare nu se vor îndeplini condi-
țiile privitoare la cvorum, cu următoarea 
Ordine de zi a Adunării Generale Ordinare: 
1.Aprobarea prelungirii duratei Contractului 
de prestări servicii de audit financiar încheiat 
între Deloitte Audit SRL în calitate de 
Prestator și Certasig -Societate de Asigurare 
și Reasigurare SA în calitate de Beneficiar, 
precum și aprobarea termenilor actului adiți-
onal, pentru exercițiul financiar aferent 
anului 2019. 2.În cazul în care acționarii nu 
vor aproba punctul 1, menționat în ordinea 
de zi, este supusă aprobării numirea altui 
auditor financiar și aprobarea termenilor 
contractului cu acesta (inclusiv durata 
minimă). 3.Luare la cunoștință a Deciziilor 
adoptate de Consiliul de Administrație și, 
după caz, ratificarea acestora. 4.Numirea și 
împuternicirea unui reprezentant al acţiona-
rilor pentru a întreprinde toate acţiunile 
necesare pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor 
convocate prin prezenta și efectuarea tuturor 
formalităţilor aferente necesare. Toate docu-
mentele relevante cu privire la sus-menţio-
nata ordine de zi vor fi disponibile pentru a fi 
consultate la sediul Societății. Data: 
25.09.2019. James Julian Grindley, Membru 
al Consiliului de Administrație.

l Convocator al Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor Certasig -Societate de 
Asigurare și Reasigurare SA București, str.
Nicolae Caramfil, nr.61B, Sector 1, 
J40/9518/2003, CUI: 12408250, Societate 
autorizată de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, Registrul asiguratorilor și reasi-
guratorilor -RA-021/2003, Codul LEI (Legal 
E n t i t y  I d e n t i f i e r ) 
-549300TNR84EPNR2QH36. În atenţia 
acţionarilor certasig -Societate de Asigurare 
și Reasigurare SA. Consiliul de Adminis-
trație al Certasig -Societate de Asigurare și 
Reasigurare SA („Societatea”) convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acțio-
narilor Societății pentru data de 29.10.2019, 
ora 11.00, la sediul social sau pe data de 
30.10.2019, la aceeași oră și în același loc, în 
cazul în care la prima convocare nu se vor 
îndeplini condițiile privitoare la cvorum, cu 
următoarea Ordine de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare: 1.Aprobarea propunerii 
Consiliului de Administrație ca Societatea să 
nu fie dizolvată în situația prevăzută de 
art.15324, alineatul 1 din Legea societăților 
nr.31/1990, cu modificările și completările 
ulterioare. 2.Având în vedere Hotărârea 
Adunării Generale Extraordinare a Acționa-
rilor din data de 17.12.2018, prin care a fost 
decisă reducerea capitalului social al Socie-
tății prin micșorarea numărului de acțiuni, 
ca urmare a pierderilor înregistrate de Socie-
tate la sfârșitul exercițiului financiar 2017 
sub condiția aprobării de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară la valoarea de 
17.500.000,00RON și având în vedere 
Decizia Autorității de Supraveghere Finan-
ciară nr.46 din data de 14.01.2019, prin care a 
fost decisă aprobarea majorării capitalului 
social al Societății de la 33.288.761,60RON, 
la valoarea de 43.288.761,60RON, se supune 
aprobării acționarilor reducerea capitalului 
social al Societății prin micșorarea numă-
rului de acțiuni, prin stingerea pierderilor 
cumulate și consemnate de Societate în situ-
ațiile financiare la data de 31.12.2018, de la 
suma de 43.288.761,60RON, divizat în 
216.443.808 acțiuni nominale cu valoarea 

nominală de 0,2RON fiecare, la suma de 
17.500.000,00RON, divizat în 87.500.000 
acțiuni nominale cu valoarea nominală de 
0,2RON fiecare, sub condiția aprobării 
operațiunii de reducere de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară. 3.Sub condiția 
aprobării celor două puncte de pe ordinea de 
zi și sub rezerva aprobării reducerii capita-
lului social de către Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară, aprobarea modificării 
actului constitutiv al Societății pentru a 
reflecta noul capital social al Societății după 
reducerea acestuia, după cum urmează: 
Art.6 „Capital Social” se va modifica și se va 
citi după cum urmează: „Articolul 6 Capital 
Social. 6.1.Capitalul social al Societății este 
în valoare de 17.500.000,00RON, divizat în 
87.500.000 acțiuni nominale cu valoarea 
nominală de 0,2RON fiecare. Întregul capital 
social este subscris și vărsat. 6.2.Structura 
capitalului social al Societății este după cum 
urmează: 17.500.000,00RON plătit în 
numerar din care 10.286.839,80RON și 
1.726.797,93EUR, calculat în lei la un curs 
valutar de 4,2643RON/Euro.” Art.11.„Acțio-
nari. Structura Acționariatului” se va modi-
fica și se va citi după cum urmează: 
„Articolul 11.Acționari. Structura Acționari-
atului. 11.1.La data încheierii Actului Consti-
tutiv, acționarii Societății sunt următorii: 
Certasig Holdings SA, societate constituită și 
organizată în baza legislaţiei din Luxemburg, 
cu numărul de înregistrare B 90170 la RCS 
Luxemburg, cu sediul în Luxemburg, Boule-
vard Royal, nr.22-24, cod poștal 2449, 
Luxemburg, deţinând un număr de 
86.989.591 acţiuni, fiecare acţiune având 
valoarea de 0,2RON, corespunzând unei 
contr ibuţ i i  la  capi ta lu l  soc ia l  de 
17.397.918,20RON, din care 10.034.333,8 Lei 
ș i  1 .726.797,93EUR, reprezentând 
99,41668% din capitalul social; și alţi 99 
acţionari tip listă astfel: Listă asociaţi 
persoane fizice; Denumire: Lista având 95 de 
acționari; Aport la capital: 80.605,6RON; 
Număr acţiuni: 403.028; Cota de participare 
la beneficii și pierderi: 0,46060%/0,46060%. 
Listă asociați persoane juridice; Denumire: 
Listă având 4 acţionari; Aport la capital: 
21.476,20RON; Număr acţiuni: 107.381; 
Cota de participare la beneficii și pierderi: 
0,12272%/0,12272%. Cei 99 de acționari 
deţin împreună un număr de 510.409 acţiuni, 
fiecare cu o valoare nominală de 0,2RON, 
corespunzând unei contribuţii la capitalul 
soc ia l  de  102.081,8RON din care 
102.081,8RON și 0EUR, reprezentând 
0,58332% din capitalul social. 11.2.Structura 
completă a acţionariatului este prezentată în 
Anexa 1, care urmează să fie considerată ca 
făcând parte integrantă din prezentul Act 
Constitutiv.” 4.Numirea și împuternicirea 
unui reprezentant al acționarilor pentru a 
întreprinde toate acțiunile necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
Adunării Generale a Acționărilor convocate 
prin prezenta și efectuarea tuturor formalită-
ților aferente necesare. Data: 24.09.2019. 
James Julian Grindley, Membru al Consi-
liului de Administrație.

l Convocator: Consiliul de Administrație al 
societăţii IMSAT SA, cu sediul în București, 
Bd. Iuliu Maniu nr.7, corp B, etaj 3, sector 6, 
având nr.  de înregistrare la ORC– 
J40/1015/1991, CUI: 1571536, convoacă la 
sediul său Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor la data de 29.10.2019, ora 11, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 21.10.2019, cu 
următoarea ordine de zi: I. Adunarea generală 
extraordinară a acționarilor: 1. Modificarea 
obiectului de activitate al societății prin adau-
garea la obiectul de activitate a următoarelor 
activități secundare: 3011 -Construcţii navale 
și structuri plutitoare. 2. Aprobarea modifi-
cării art.2.3.2 din actul constitutiv al societății 
ca și consecință a adaugării activităților 
secundare  conform punctului 1 de pe ordinea 
de zi, astfel: „2.3.2 Obiectul principal de acti-
vitate al Societății va fi completat cu următoa-
rele activități secundare: 1623 -Fabricarea 
altor elemente de dulgherie și tâmplărie, 
pentru construcţii; 1624 -Fabricarea ambala-
jelor din lemn; 1812 -Alte activităţi de tipărire 
n.c.a.; 1813 -Servicii pregătitoare pentru 
pretipărire; 1814 -Legătorie și servicii conexe; 
1820 -Reproducerea înregistrărilor; 2344 
-Fabricarea altor produse tehnice din cera-
mică; 2433 -Producţia de profile obţinute la 
rece; 2511 -Fabricarea de construcţii metalice 
și părţi componente ale structurilor metalice; 
2512 -Fabricarea de uși și ferestre din metal; 
2529 -Producţia de rezervoare, cisterne și 
containere metalice; 2530 -Producţia genera-

toarelor de aburi (cu excepţia cazanelor 
pentru încălzire centrală); 2550 -Fabricarea 
produselor metalice obţinute prin deformare 
plastică; metalurgia pulberilor; 2561 -Tratarea 
și acoperirea metalelor; 2562 -Operaţiuni de 
mecanică generală; 2571 -Fabricarea produ-
selor de tăiat; 2572 -Fabricarea articolelor de 
feronerie; 2591 -Fabricarea de recipienţi, 
containere și alte produse similare din oţel; 
2592 -Fabricarea ambalajelor ușoare din 
metal; 2593 -Fabricarea articolelor din fire 
metalice; fabricarea de lanţuri și arcuri; 2594 
-Fabricarea de șuruburi, buloane și alte arti-
cole filetate; fabricarea de nituri și șaibe; 2599 
-Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; 
2611 -Fabricarea subansamblurilor electronice 
(module); 2620 -Fabricarea calculatoarelor și 
a echipamentelor periferice; 2630 -Fabricarea 
echipamentelor de comunicaţii; 2651 -Fabri-
carea de instrumente și dispozitive pentru 
măsură, verificare, control, navigaţie; 2670 
-Fabricarea de instrumente optice și echipa-
mente fotografice; 2711 -Fabricarea motoa-
relor, generatoarelor și transformatoarelor 
electrice; 2712 -Fabricarea aparatelor de 
distribuţie și control a electricităţii; 2720 
-Fabricarea de acumulatori și baterii; 2733 
-Fabricarea dispozitivelor de conexiune 
pentru fire și cabluri electrice și electronice; 
2740 -Fabricarea de echipamente electrice de 
iluminat; 2790 -Fabricarea altor echipamente 
electrice; 2822 -Fabricarea echipamentelor de 
ridicat și manipulat; 2823 -Fabricarea mași-
nilor și echipamentelor de birou (exclusiv 
fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor 
periferice); 2825 -Fabricarea echipamentelor 
de ventilaţie și frigorifice, exclusiv a echipa-
mentelor de uz casnic; 2829 -Fabricarea altor 
mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; 
2841 -Fabricarea utilajelor și a mașini-
lor-unelte pentru prelucrarea metalului; 2892 
-Fabricarea utilajelor pentru extracţie și 
construcţii; 2899 -Fabricarea altor mașini și 
utilaje specifice n.c.a.; 3020 -Fabricarea mate-
rialului rulant; 3299 -Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a.; 3011 -Constructii 
navale si structuri plutitoare; 3311 -Repararea 
articolelor fabricate din metal; 3312 -Repa-
rarea mașinilor; 3313 -Repararea echipamen-
telor electronice și optice; 3314 -Repararea 
echipamentelor electrice; 3317 -Repararea și 
întreţinerea altor echipamente de transport 
n.c.a.; 3319 -Repararea altor echipamente; 
3320 -Instalarea mașinilor și echipamentelor 
industriale; 3831 -Demontarea (dezasam-
blarea) mașinilor și echipamentelor scoase din 
uz pentru recuperarea materialelor; 3832 
-Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 
4120 -Lucrări de construcţii a clădirilor rezi-
denţiale și nerezidenţiale; 4211 -Lucrări de 
construcţii a drumurilor și autostrăzilor; 4212 
-Lucrări de construcţii a căilor ferate de 
suprafaţă  și subterane; 4213 -Construcţia de 
poduri și tuneluri; 4221 -Lucrări de construcţii 
a proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 
-Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 
pentru electricitate și telecomunicaţii; 4291 
-Construcţii hidrotehnice; 4299 -Lucrări de 
construcţii a altor proiecte inginerești n.c.a.; 
4311 -Lucrări de demolare a construcţiilor; 
4312 -Lucrări de pregătire a terenului; 4313 
-Lucrări de foraj și sondaj pentru construcţii; 
4322 -Lucrări de instalaţii sanitare, de încăl-
zire și de aer condiţionat; 4329 -Alte lucrări de 
instalaţii pentru construcţii; 4331 -Lucrări de 
ipsoserie; 4332 -Lucrări de tâmplărie și 
dulgherie; 4333 -Lucrări de pardosire și 
placare a pereţilor; 4334 -Lucrări de vopsi-
torie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 
-Alte lucrări de finisare; 4391 -Lucrări de 
învelitori, șarpante și terase la construcţii; 
4399 -Alte lucrări speciale de construcţii 
n.c.a.; 4520 -Întreţinerea și repararea autove-
hiculelor; 4612 -Intermedieri în comerţul cu 
combustibili, minereuri, metale și produse 
chimice pentru industrie; 4613 -Intermedieri 
în comerţul cu material lemnos și materiale de 
construcţii; 4614 -Intermedieri în comerţul cu 
mașini, echipamente industriale, nave și 
avioane; 4618 -Intermedieri în comerţul speci-
alizat în vânzarea produselor cu caracter 
specific, n.c.a.; 4619 -Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse; 4651 -Comerţ cu ridicata 
al calculatoarelor, echipamentelor periferice și 
software-ului; 4652 -Comerţ cu ridicata de 
componente și echipamente electronice și de 
telecomunicaţii; 4666 -Comerţ cu ridicata al 
altor mașini și echipamente de birou; 4669 
-Comerţ cu ridicata al altor mașini și echipa-
mente; 4673 -Comerţ cu ridicata al materia-
lului lemnos și al materialelor de construcţii și 
echipamentelor sanitare; 4674 -Comerţ cu 
ridicata al echipamentelor și furniturilor de 
fierărie pentru instalaţii sanitare și de încăl-
zire; 4677 -Comerţ cu ridicata al deșeurilor și 
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resturilor; 4690 -Comerţ cu ridicata nespecia-
lizat; 4791 -Comerţ cu amănuntul prin inter-
mediul caselor de comenzi sau prin Internet; 
4941 -Transporturi rutiere de mărfuri; 4942 
-Servicii de mutare; 5221 -Activităţi de servicii 
anexe pentru transporturi terestre; 5819 -Alte 
activităţi de editare; 5829 -Activităţi de editare 
a altor produse software; 6110 -Activităţi de 
telecomunicaţii prin reţele cu cablu; 6120 -Acti-
vităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu 
(exclusiv prin satelit); 6130 -Activităţi de tele-
comunicaţii prin satelit; 6190 -Alte activităţi de 
telecomunicaţii; 6201 -Activităţi de realizare a 
soft-ului la comandă (software orientat client); 
6202 -Activităţi de consultanţă în tehnologia 
informaţiei; 6203 -Activităţi de management 
(gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul; 
6209 -Alte activităţi de servicii privind tehno-
logia informaţiei; 6311 -Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web şi activităţi 
conexe; 6399 -Alte activităţi de servicii infor-
maţionale n.c.a.; 6420 -Activităţi ale holdingu-
rilor; 6810 -Cumpărarea şi vânzarea de bunuri 
imobiliare proprii; 6820 -Închirierea şi subîn-
chirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate; 6832 -Administrarea imobilelor pe 
bază de comision sau contract; 7010 -Activităţi 
ale direcţiilor (centralelor), birourilor adminis-
trative centralizate; 7022 -Activităţi de consul-
tanţă pentru afaceri şi management; 7111 
-Activităţi de arhitectură; 7112 -Activităţi de 
inginerie şi consultanţă tehnică legate de 
acestea; 7120 -Activităţi de testări şi analize 
tehnice; 7410 -Activităţi de design specializat; 
7430 -Activităţi de traducere scrisă şi orală 
(interpreţi); 7711 -Activităţi de închiriere şi 
leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere 
uşoare; 7732 –Activităţi de închiriere şi leasing 
cu maşini şi echipamente de construcţii; 7733 
-Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi 
echipamente de birou (inclusiv calculatoare); 
7739 -Activităţi de închiriere şi leasing cu alte 
maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.; 
7740 -Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv 
financiare); 8020 -Activităţi de servicii privind 
sistemele de securizare; 8219 -Activităţi de 
fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte 
activităţi specializate de secretariat; 8230 -Acti-
vităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor; 8299 -Alte activităţi de servicii 
suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8532 -Învă-
ţământ secundar, tehnic sau profesional; 8551 
-Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţi-
onal; 8552 -Învăţământ în domeniul cultural 
(limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plas-
tice, etc.); 8559 -Alte forme de învăţământ 
n.c.a.; 8560 -Activităţi de servicii suport pentru 
învăţământ; 9511 -Repararea calculatoarelor şi 
a echipamentelor periferice; 9512 -Repararea 
echipamentelor de comunicaţii.” 3. Desem-
narea Doamnei Ligia Ionescu– Director 
General– să semneze Actul constitutiv actua-
lizat al societății. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data menţionată, 
Adunarea Gererală Extraordinară a Acţiona-
rilor se va ţine la data de 30.10.2019, ora 11, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documen-
tele şi materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, 
precum şi formularele de procura specială pot 
fi obţinute de la sediul societății. Informații 
supl imentare  se  pot  obt ine  la  te l : 
021/316.66.00/274.Acţionarii pot participa la 
adunările generale personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei procuri speciale, conform 
dispoziţiilor legale. Procura specială în original 
se depune la sediul societății conform legii. 
Acționarii pot vota prin corespondenţă prin 
utilizarea „Buletinului de vot prin corespon-
denţă” care poate fi obţinut de la sediul socie-
tăţii. Buletinul de vot prin corespondenţă 
trebuie transmis la sediul societăţii până cel 
târziu în data de 21.10.2019. Director General 
Ligia Ionescu, Conform Delegaţie din data de 
19.09.2019.

l Convocare: În temeiul art. 117 din Legea nr. 
31/1990, republicată, Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al societăţii SECOM SA, cu 
sediul în Oraşul Popeşti- Leordeni, str. Taberei 
nr.1, judeţul Ilfov, înregistrată în Registrul 
comerţului Ilfov sub nr. J23/23/2003, cod unic 
de înregistrare 478340, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru 
data de 30.10.2019, ora 14, la sediul societăţii, 
cu următoarea Ordine de zi: 1. Aprobarea 
majorării capitalului social al societăţii 
SECOM SA de la nivelul actual de 529.780 lei 
cu suma maximă de 715.000 lei, urmând ca, 
după majorare, capitalul social al societăţii să 
fie de maxim 1.244.780 lei, aport exclusiv în 
numerar.  Majorarea capitalului social se reali-
zează prin emisiunea unui număr de maxim 
286.000 noi acţiuni nominative, în forma 
dematerializată, cu o valoare nominală de 2,5 
lei fiecare. Sursa de majorare o constituie 

aporturile în numerar ale acţionarilor. Acţiu-
nile nou emise vor fi oferite spre subscriere 
acţionarilor existenţi, înscrişi în Registrul acţi-
onarilor societăţii la data de 15.09.2019, consi-
derată data de referinţă, proporţional cu 
numărul acţiunilor pe care le posedă. Subscri-
erea acţiunilor noi se va face pe baza formula-
relor de subscriere care vor fi puse la dispoziţie 
de către societate la sediul social, la cererea 
deţinătorilor drepturilor de preferinţă. 
Termenul acordat pentru exercitarea dreptu-
rilor de preferinţă este de o lună de la data 
publicării hotărârii adunării generale în Moni-
torul Oficial al României, partea a IV-a. 2. 
Aprobarea delegării către Consiliul de admi-
nistraţie al societăţii a exerciţiului atribuţiei 
majorării capitalului social, în conformitate cu 
prevederile art.113 lit.f) şi ale art. 114 alin.1 
din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea 
perioadei de exercitare a dreptului de prefe-
rinţă, să constate numărul acţiunilor noi care 
au fost subscrise, să anuleze acţiunile rămase 
nesubscrise, să verifice şi să aprobe vărsămin-
tele realizate în cadrul operaţiunii de majorare 
a capitalului social, în limitele aprobate prin 
hotărârea adunării generale a acţionarilor, să 
stabilească valoarea cu care se majorează 
capitalul social, să modifice şi să actualizeze 
actul constitutiv al societăţii în conformitate 
cu noua valoare a capitalului social şi cu noua 
structură a acţionariatului acesteia, să efec-
tueze formalităţile necesare la instituţiile 
competente în vederea înregistrării majorării 
de capital social şi a actului constitutiv, actua-
lizat. În caz de neîntrunire a cvorumului, 
Adunarea generală extraordinară se recon-
voacă, în aceleaşi condiţii, pentru data de 
31.10.2019. Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie, Brad Diana- Alina.

LICITAŢII
l Obştea Moliviş cu sediul în comuna 
Malaia scoate la licitaţie 1300 mc lemn 
esenţă fag, în parcela 31 şi parcela 26 cu 
preţ de plecare 130 lei/mc, distanţa peste 5 
km(de scos apropiat) în data de 15 octom-
brie, ora 10.00 la sediul Ocolului Valea 
Lotrului, din comuna Malaia, strada Podul 
Şipotului, nr.109bis. Relaţii la telefon: 
0746258580.

l Penitenciarul Mărgineni cu sediul în 
comuna I.L. Caragiale, str. Moreni, nr. 1, 
jud. Dâmbovița, organizează licitație cu 
strigare pentru vânzarea de bunuri apro-
bate pentru casare: 3 mijloace auto, 1 buc 
scanner color în data de 11.10.2019, ora 
10.00. În caz de neadjudecare, licitația cu 
strigare se va repeta la data de 18.10.2019 
ora 10.00 şi la data de 25.10.2019 ora 10.00. 
Menționăm că bunurile sunt nefuncționale 
şi în stare avansată de uzură. Relații supli-
mentare la sediul Penitenciarului Mărgi-
neni sau la tel. 0245660210 int. 142.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, 
cu sediul în Brăila, str. Dimitrie Bolinti-
neanu nr. 7, anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare în data de 
28.10.2019, ora 11,00 la sediul menţionat, a 
următoarelor bunuri: Denumire, Cantitate, 
Preţ unitar de vânzare: Imprimantă tip 2 
HP LaserJet, 1, 500 lei; Imprimantă HP 
Laser Jet4100, 1, 500 lei; Calculator PC 
Fujitsu Siemens Celsius, 1, 400 lei; Calcu-
lator HP Compaq EVO 510, 1, 400 lei; 
Birou, 1, 30 lei; Telefon Nokia 5200, 1, 20 
lei; Telefon Nokia 6070, 2, 30 lei; Telefon 
Nokia 6304, 1, 20 lei; Sursa UPC, 6, 50 lei; 
Scaun, 1, 20 lei. Bunurile menţionate pot fi 
văzute la sediul I.T.M. Brăila, din Strada D. 
Bolintineanu nr. 7. Relaţii se pot obţine la 
telefon/fax 0239/611586. La licitaţie poate 
participa orice persoană fizică sau juridică 
potenţial cumpărătoare care prezintă până 
în data de 22.10.2019 următoarele docu-
mente: chitanţa de achitare la casieria ITM 
a sumei de 145 lei, reprezentând cota de 
cheltuieli participare, copie de pe certifi-
catul de înmatriculare la Registrul comer-
ţului şi codul unic de înregistrare pentru 
persoanele juridice sau actul de identitate 
pentru persoanele fizice. În caz de neadju-
decare, licitaţia se va repeta în ziua de 
06.11.2019 iar preţurile de vânzare vor fi 
diminuate cu 20%. Dacă bunurile nu vor fi 
adjudecate licitaţia se va desfăşura în data 
de 14.11.2019, iar preţul de pornire a licita-
ţiei va fi scăzut cu 40% din valoarea iniţială 
a preţului de pornire. Instituţiile publice 
interesate pot solicita transmiterea fără 
plată a bunurilor menţionate până pe data 
de 21.10.2019, în conformitate cu prevede-
rile Anexei nr. 1, pct. 5 din HG nr. 841/1995 

modificată şi completată privind procedu-
rile de transmitere fără plată şi de valorifi-
care a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice. Menţionăm că nu pot participa la 
licitaţie, în calitate de cumpărători, 
membrii comisiei de evaluare, membrii 
comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), 
fraţii, copiii şi părinţii acestor membri.

l Anunţ pentru închirierea prin licitaţie 
publică a două spații  de 30,77 mp, respectiv 
48,80mp, situate în strada Doina nr. 1, în 
incinta Şcolii Gimnaziale Luceafărul Sector 
5, cu destinaţia activități educaționale 
Cursuri Copii Bright Soroban: Şcoala 
Gimnazială Luceafarul, cu sediul ȋn str. 
Doina nr.1, sector 5, Bucureşti, aduce la 
cunoştință faptul că organizează licitaţie 
publică pentru închirierea a 2(două) săli de 
clasă, cu suprafața de 30,77 mp, respectiv 
48,80mp, pentru desfăşurarea de activități 
educaționale Cursuri Copii Bright Soroban, 
ȋn zilele de luni în intervalul orar 14.00-
16.00 şi marți în intervalul orar 08.30-11.30 
şi 14.00-15.00. Perioada de închiriere este de 
un an, cu posibilitate de prelungire prin act 
adiţional pe o perioadă de maximum un an. 
La licitaţie pot participa ONG-uri. Procu-
rarea documentaţiei de licitaţie se va face în 
perioada 27.09.2019- 04.10.2019, orele 9.00–
13.00. Data limită pentru depunerea ofer-
telor este 10.10.2019, ora 13.00. Licitația va 
avea loc ȋn data de 11 octombrie 2019, ora 
9.00, la sediul Şcolii Gimnaziale Luceafărul. 
Persoana de contact: Administrator Martin 
Cornelia, nr. telefon: 0773.85.35.74.

l Debitorul SC Valleriana Medics Consult 
SRL -in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L, scoate la 
vanzare: Bunurile mobile apartinand SC 
Valleriana Medics Consult SRL - in faliment, 
pretul de pornire al licitatiei fiind diminuat cu 
30% fata de cel stabilit prin Raportul de 
evaluare, exclusiv TVA, in bloc sau individual, 
iar lista cu aceste bunuri poate fi obtinuta de 
la lichidatorul judiciar. Pretul caietului de 
sarcini este de 500 de lei, exclusiv TVA si se 
achita prin OP in contul nr. RO 43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la Ing Bank - Sucur-
sala Dorobanti, pe seama lichidatorului  judi-
ciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Garantia de participare la licitatie, in 
valoare de 10% din pretul de pornire al licita-
tiei pentru bunurile mobile pentru care se 
liciteaza, va fi platita in lei la cursul BNR din 
data efectuarii platii, pe seama debitoarei SC 
Valleriana Medics Consult SRL in contul de 
lichidare nr. RO75 CARP 0160 0084 5973 
RO01 deschis la Banca Comerciala Carpatica. 
Participarea la licitatie este conditionata de 
depunerea dovezii de achitare a caietului de 
sarcini cat si de dovada achitarii garantiei de 
participare la licitatie care se vor depune in 
original la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1, 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora  
stabilite pentru sedinta de licitatie. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
11.10.2019 , ora 14.00 iar daca acestea nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de: 18.10.2019, 
25.10.2019, 01.11.2019, 08.11.2019, ora 14.00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com. 

l Primăria Oraşului Cernavoda organizează  
în data de 16 octombrie 2019, ora 10:00, în 
sala de şedințe a Consiliului Local, licitația 
publică deschisă în vederea închirierii urmă-
toarelor spații cu destinația prestări servicii şi 
sală de pregătire  şi prestări servicii: 1.Spațiul 
situat în str.Prelungirea Seimeni, nr.25, 
Cernavoda, în suprafață de 25,68 mp, cu 
destinația prestări servicii (conform HCL 
nr.18/29.01.2019). Prețul de pornire este de 
1 , 7 0  l e i / m p / l u n ă  ( c o n f o r m  H C L 
nr.21/29.01.2019). 2.Spațiul nr.2 situat în 
Incinta Cantină Liceu din str Cazărmii, nr.6, 
în suprafață de 37,30 mp cu destinația de sală 
de pregătire (conform HCL nr.18/29.01.2019). 
Prețul de pornire este de 5,17lei/mp/lună 
(conform HCL nr. 21/29.01.2019). 3.Spațiul 
situat în str.Dacia, nr.3, Cernavoda, în supra-
față de 97,25mp cu destinația prestări servi-
cii(conform HCL nr.150/27.06.2019). ). Prețul 
de pornire este de 1,70 lei/mp/lună (conform 
HCL nr. 21/29.01.2019). Caietul de sarcini 
poate fi ridicat de la Primăria oraşului Cerna-
voda, Serviciul Patrimoniu şi Cadastru contra 
sumei de 20 lei, începând cu data de 2 octom-

brie 2019. Ofertele pot fi depuse până pe data 
de 15 octombrie 2019 ora 15:00, la Centrul de 
Informare Cetățeni, str. Dacia nr. 3, Cerna-
voda. Relații suplimentare la tel. 0241 487176, 
persoană de contact Zlatef Mihaela.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj, Tg.Jiu, strada Sire-
tului, nr.24, jud.Gorj, tel.0742.266.898, e-mail: 
achizitiipublice.tehnic@dgaspc.ro, persoană 
de contact: Afrim Delia, organizează licitație 
publică cu strigare pentru vânzarea unui 
apartament, cu 2 (două) camere de locuit şi 
dependințe cu suprafața utilă de 50,51mp, 
balcon cu suprafața de 3,67mp, aria totală- 
54,18mp, situat în Tg.Jiu, str.22 Decembrie 
1989, bl.22, sc.2, et.1, ap.4, județul Gorj. Părți 
comune ale blocului: hol intrare în scară, casa 
scării, hol acces palier pe nivel. Cote teren: 
11mp. Identificare cadastrală: 1009/2;4. Prețul 
de pornire: 236.300,00Lei echivalentul a 
49.600Euro, fără TVA. Pasul/saltul de licitare: 
1% din prețul de pornire, respectiv 
2.363,00Lei. Garanția de participare la lici-
tație: 11.815,00Lei (5% din prețul de pornire). 
Informații privind documentația de atribuire: 
-documentația de atribuire se poate ridica cu 
titlu gratuit de la sediul DGASPC Gorj, Tg.
Jiu, strada Siretului, nr.24, jud.Gorj, România, 
Biroul de achiziții publice, tehnic şi de patri-
moniu, camera 33 sau se poate descarca de pe 
site: www.dgaspcgorj.ro, secțiunea Achiziții; 
-denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul autorității 
contractante de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
DGASPC Gorj, Biroul de achiziții publice, 
tehnic şi de patrimoniu, camera 33; -data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: până pe 
data de 10.10.2019, inclusiv, ora 16.00; -vizio-
narea imobilului de către ofertanții interesați, 
înainte de expirarea termenului de depunere a 
ofertelor, în perioada 07.10-09.10.2019. Infor-
mații privind ofertele: -data-limită de depu-
nere a ofertelor: în plic închis şi sigilat, până la 
data de 28.10.2019 ora 15.00; -adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul DGASPC Gorj, 
din municipiul Târgu-Jiu, str.Siretului, nr.24, 
etajul 1, camera 34- Registratură. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere şi desfăşurare a licitației publice: la 
sediul DGASPC Gorj, din municipiul 
Târgu-Jiu, str. Siretului, nr.24, etajul 2, sala de 
şedințe -camera 48, în data de 29.10.2019, ora 
12.00.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul Local Uda 
Clocociov, Comuna Uda Clocociov, strada 
Clocociov, nr.9, județul Teleorman, telefon/
fax: 0347.405.634, 0347.405.635, e-mail: 
primaria.uda@yahoo.com, cod fiscal: 
16380666. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Dispensar 
Uman, compus din 2 camere, în suprafață 
totală de 27,44mp, situat în satul Uda 
Paciurea, ce aparține domeniului public al 
Consiliului Local Uda Clocociov, județul 
Teleorman, conform HCL 26/19.09.2019 şi 
O.U.G. 57/2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Uda Clocociov, strada Clocociov, 
nr.9, județul Teleorman. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor OUG nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ: 10Lei/exemplar, se achită 
cash la casieria Primăriei Comunei Uda 
Clocociov. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 16.10.2019, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 17.10.2019, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Uda Clocociov, 
Compartimentul Secretariat, strada Cloco-
ciov, nr.9, județul Teleorman. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 

17.10.2019, ora 12.00, Primăria Comunei 
Uda Clocociov, strada Clocociov, nr.9, 
județul Teleorman. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
aIe instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Teleorman, 
Alexandria, strada Ion Creangă, nr.53, 
județul Teleorman, telefon: 0247.406.016, 
fax: 0247.317.322, e-mail: tribunaltr@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 25.09.2019.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comun Joiȋa, str. Calea Bucu-
reşti, nr.156, județul Giurgiu, telefon/fax: 
0246.252.250, 0246.252.168, e-mail: primaria-
joita@yahoo.com, cod fiscal: 5718320. 2.Data 
publicării anunţului de licitaţie în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a: 
20.08.2019, conform temeiului legal: OUG 
57/2019. 3.Criteriile utilizate pentru determi-
narea ofertei câştigătoare: cel mai mare nivel 
al chiriei. 4.Numărul ofertelor primite şi al 
celor declarate valabile: 2 oferte primite, 2 
oferte declarate valabile. 5.Denumirea/
numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câştigătoare: Nicolae 
Manda, comuna Joiȋa, nr. 17, județul 
Giurgiu. 6.Durata contractului: 5 ani. 7.
Nivelul chiriei: 6.552 Lei/an. 8.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secȋia Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Giurgiu, str. Episco-
piei, nr.13, județul Giurgiu, telefon: 
0246.212.725, fax: 0374.093.347, e-mail: 
registratura@just.ro. 9. Data informării ofer-
tanţilor despre decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare: 16.09.2019. 10.Data transmiterii 
anunţului de atribuire către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 25.09.2019.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport 
Marfa emis pe numele Stan Nicolae. Il 
declar nul.

l Declar pierdute carnetul si legitimatia de 
student pe numele Bocioaga Maria-Cris-
tina, studenta in cadrul Universitatii Poli-
tehnica, Bucuresti.

l Am pierdut C.I., seria RX Nr.738516, pe 
numele Mihalache Ionut Marius. O declar nula.

l Transatlantic Shipping And Traiding 
S.R.L., J40/402/1991, CUI 1594130, declar 
pierdut certificat constatator emis de Regis-
trul Comertului. Il declar nul.

l Aridon Moldova SRL, RO28574372, 
pierdut declarație de instalare, registru 
special, registru de intervenție de la casa de 
marcat fiscală marca Tremol M20 cu seria 
VF10003695 şi nr.ordine 40000079135. Le  
declar nule.

l Pierdut atestat profesional de marfă 
emis de ARR Dolj pe numele Stelian Paul. 
Se declară nul.

l Augsburg International Impex, CUI: 
RO7904419, declară pierdut chitanţierul cu 
seria 8634201-8634250, nr.618, ultima 
chi tanţa  completată  8634245 din 
20.09.2019. Îl declar nul.

l S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti al societatii Tran-
satlantic Shipping And Trading SRL, cu 
sediul social in Bucureşti, Vasile Lascăr nr. 42 
- 44, sector 2, înregistrată la Registrul Comer-
țului sub numărul J40/402/1991, cod unic de 
înregistrare (CUI) 1594130, nr. B1320850, 
emis pe data de 05.03.2008 si eliberat la data 
07.03.2008, pe care il declaram nul.

l Declar pierdute şi nule legitimaţia şi 
carnetul de student pe numele de Matei 
Alexandru Cosmin  emise de Facultatea de 
Limbi şi Literaturi Străine din cadrul 
Universităţii Bucureşti.

l SC Eugen Panpro, CUI 39714005, 
declara pierdut certificatul constatator de 
autorizare sediu. Il declaram nul.


