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

l Angajez operator acte notariale cu experi-
ență în domeniu. Telefon: 0744.360.779 sau 
e-mail: office@bnpradulescu.ro.

l Societate Comercială cu sediul în Sebeș 
angajează 2 muncitori manipulanți marfă. 
Atribuții: sortare, încărcare, descărcare, secu-
rizare marfă. Activitate 8h/zi. Cerințe: studii 
medii, persoană ordonată și disciplinată. Inf. 
la tel.0747.595.777.

l SC Spring Sunshine SRL organizează 
concurs pentru ocuparea a 1 post de bucătar 
în data de 30 mai 2019, ora 12.00, la sediul 
fast-food din Constanța, Bdul.Tomis, Nr.55. 
Cerințe: studii medii, curs calificare profesio-
nală. Actele se depun până la 29 mai 2019 la 
sediul fast-food. Relații: 0771.056.539.

l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creșterea Bovinelor Dancu (SCDCB), cu 
sediul în loc.Dancu, jud. Iași, anunţă scoa-
terea la concurs a 2 posturi vacante de Cerce-
tător Ştiinţific (CS) gradul III: 1 post CS III, 
specializarea Reproducţie și biotehnologii de 
reproducţie bovine, 1 post CS III- speciali-
zarea control al produselor de origine 
animală. Termenul limită pentru depunerea 
dosarelor este 14.06.2019. Locul unde se 
desfășoară concursul este sediul SCDCB 
Dancu, Iași. Informaţii suplimentare la sediul 
unităţii sau tel. 0232.272.465/0232.272.667; 
e-mail: scdbdancu@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea  
funcţiei contractuale de execuţie vacante de 
preot - Capela Spital - perioadă nedetermi-
nată. Concursul va avea loc la sediul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat în data de 
19.06.2019, ora 10,00 - proba scrisă. Condiţiile 
generale si specifice de participare la concurs 
se vor afișa la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat, precum si pe site-ul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune până la data de 10 iunie 2019 
inclusiv, ora 16,00  la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare se 
pot obtine la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat și la numărul de telefon 
0238561231.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agri-
colă Teleorman, cu sediul în localitatea 
Drăgănești-Vlașca, str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: 
asistent de cercetare știinţifică, 2 posturi, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
27.06.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 27.06.2019, ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -absolvent de studii 
superioare în agricultură, cu examen de 
licenţă sau de diplomă; -vechime în muncă 
minim 2 ani; -cunoștinţe foarte bune de utili-
zare a calculatorului. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul SCDA Teleorman. Relaţii suplimen-
tare la sediul SCDA Teleorman, telefon: 
0247.440.750, e-mail: scda.tr@gmail.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agri-
colă Teleorman, cu sediul în localitatea 
Drăgănești-Vlașca, str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
consilier juridic, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 21.06.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 21.06.2019, 
ora 13.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: -absolvent de studii 
universitare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul drept; -cunoștinţe avansate de operare 
calculator; -master, specializări dacă este 
cazul, în domeniul juridic, constituie avantaj; 
-vechime 3 ani în specialitatea juridică. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul SCDA 
Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul 
SCDA Teleorman, telefon: 0247.440.750, 
e-mail: scda.tr@gmail.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agri-
colă Teleorman, cu sediul în localitatea 
Drăgănești-Vlașca, str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: 
contabil ,  2  posturi ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 25.06.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 25.06.2019, 
ora 13.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -absolvent de studii superioare 
de lungă durată cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul economic; -vechime 
în specialitatea funcţiei minim 5 ani; -certifi-
cate sau diverse atestate în domeniu consti-
tuie avantaj; -recomandare de la ultimul loc 
de muncă; -cunoștinţe operare calculator. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul SCDA 
Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul 
SCDA Teleorman, telefon: 0247.440.750, 
e-mail: scda.tr@gmail.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agri-
colă Teleorman, cu sediul în localitatea 
Drăgănești-Vlașca, str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
auditor, 1 post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 24.06.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data 24.06.2019, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -absolvent de studii superioare 
economice, cu examen de licenţă sau de 
diplomă; -experienţă minim 5 ani în dome-
niul economic; -atestat de auditor. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul SCDA Teleorman. 
Relaţii suplimentare la sediul SCDA 
Teleorman, telefon: 0247.440.750, e-mail: 
scda.tr@gmail.com. .

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agri-
colă Teleorman, cu sediul în localitatea 
Drăgănești-Vlașca, str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
inspector achiziţii publice, 1 post, conform 

HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
20.06.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 20.06.2019, ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: -absolvent de 
studii superioare de lungă durată în domeniul 
economic/juridic, cu examen de licenţă sau 
diplomă echivalentă, -specializări în dome-
niul achiziţiilor publice, cunoștinţe de progra-
marea sistemelor informatice; -alte 
specializări pot constitui avantaj; -cunoștinţe 
utilizare SEAP/SICAP; -nu sunt condiții de 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
SCDA Teleorman. Relaţii suplimentare la 
sediul SCDA Teleorman, telefon: 
0247.440.750, e-mail: scda.tr@gmail.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agri-
colă Teleorman, cu sediul în localitatea 
Drăgănești-Vlașca, str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
cercetător știinţific, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.06.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 28.06.2019, 
ora 13.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -absolvent de studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul agricul-
tură, -vechime în specialitatea studiilor 5 ani; 
-atestat pentru gradul de cercetător știinţific; 
-cunoștinţe operare calculator. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul SCDA Teleorman. Relaţii suplimen-
tare la sediul SCDA Teleorman, telefon: 
0247.440.750, e-mail: scda.tr@gmail.com.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG nr.286/2011, de îngriji-
toare în cadrul Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Municipal Câmpulung Moldove-
nesc. Calendar concurs: -19.06.2019, ora 
12.00 -proba scrisă; -21.06.2019, ora 12.00 

-proba practică. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul RUNOS și 
Contencios al Spitalului Municipal Câmpu-
lung Moldovenesc în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de 
înscriere la concurs; -copie după certificatul 
de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă; -fișă medicală -fișă 
de aptitudini medicina muncii; -curriculum 
vitae; -recomandare de la ultimul loc de 
muncă, acolo unde este cazul; -cazier judiciar; 
-taxă concurs: 100Lei. Condiţii specifice: 
-studii: școală generală; -nu se solicită 
vechime în muncă. Relaţii suplimentare 
referitoare la tematică și bibliografie se pot 
obține de la sediul unităţii sau la telefon: 
0230.312.023, între orele 7.30-16.00, persoană 
de contact: Mera Nicoleta.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu sediul în 
localitatea Roșiorii de Vede, str.Carpaţi, nr.33, 
judeţul Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea unor funcţii contractuale 
vacante, conform HG nr.286/2011, de: -asis-
tent medical debutant -Comp.Management 
al Calității Serviciilor Medicale- 1 post; -asis-
tent medical -Secția Obstetrică-Ginecologie 
-Comp.Nou Născuți- 1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
19.06.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 21.06.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru postul de asis-
tent medical debutant: -Diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 
conform HG nr.797/1997; -Fără vechime în 
specialitate. Pentru postul de asistent 
medical: -Diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -6 luni vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalul 
Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului Municipal 
„Caritas”, 0247.406.689.  

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG nr.286/2011, de asistent 
medical în cadrul Secției Boli Infecțioase a 
Spitalului Municipal Câmpulung Moldove-
nesc. Condiții specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării funcției 
contractuale: -studii -diplomă de școală post-
liceală sanitară sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale sanitare prin echivalare. 
Calendar concurs: -20.06.2019, ora 12.00 
-proba scrisă; -24.06.2019, ora 12.00 -proba 
practică. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul RUNOS și 
Contencios al Spitalului Municipal Câmpu-
lung Moldovenesc în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de 
înscriere la concurs; -copie după certificatul 
de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -autorizație de 
liberă practică și asigurare de răspundere 
civilă profesională (malpraxis) pe anul în 
curs; -copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă; -fișă medicală -fișă de aptitudini 
medicina muncii; -curriculum vitae; -reco-
mandare de la ultimul loc de muncă, acolo 
unde este cazul; -cazier judiciar; -taxă 
concurs: 100Lei. Nu se solicită vechime în 
muncă. Relaţii suplimentare referitoare la 
tematică și bibliografie se pot obține de la 
sediul unităţii sau la telefon: 0230.312.023, 
între orele 7.30-16.00, persoană de contact: 
Mera Nicoleta.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
temporar vacant, conform HG nr.286/2011, 
de asistent medical în cadrul Secției Medicină 
Internă a Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc. Condiții specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a ocupării 
funcției contractuale: -Studii -diplomă de 
școală postliceală sanitară sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale sanitare prin 
echivalare. Calendar concurs: -12.06.2019, 
ora 12.00 -proba scrisă; -14.06.2019, ora 12.00 
-proba practică. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul RUNOS și 
Contencios al Spitalului Municipal Câmpu-
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lung Moldovenesc în termen de 5 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de 
înscriere la concurs; -copie după certificatul 
de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -autorizație de 
liberă practică și asigurare de răspundere 
civilă profesională (malpraxis) pe anul în 
curs; -copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă; -fișă medicală -fișă de aptitudini 
medicina muncii; -curriculum vitae; -reco-
mandare de la ultimul loc de muncă, acolo 
unde este cazul; -cazier judiciar; -taxa 
concurs: 100Lei. Nu se solicită vechime în 
muncă. Relaţii suplimentare referitoare la 
tematică și bibliografie se pot obține de la 
sediul unităţii sau la telefon: 0230.312.023, 
între orele 7.30-16.00, persoană de contact: 
Mera Nicoleta.

l Liceul „Matei Basarab” Craiova, cu sediul 
în localitatea Craiova, str.Ştirbei Vasile Alec-
sandri, nr.113, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de paznic, în conformitate cu 
HG 286/2011, modificată prin HG 1027/2014. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii generale/medii; -Atestat profesional 
pentru execitarea profesiei de paznic eliberat 
de Inspectoratul de Poliţie; -Vechime în speci-
alitate: minim 3 ani. Concursul se va desfă-
șura la Liceul „Matei Basarab” Craiova 
astfel: -Proba scrisă în data de 19 iunie 2019, 
ora 10.00; -Interviul în data de 20 iunie 2019, 
ora 10.00. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 10 
iunie 2019, ora 14.00, la sediul liceului. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului „Matei 
Basarab” Craiova, persoană de contact: 
Urziceanu Ana, telefon: 0351.428.020, între 
orele 8.00-15.00.

l Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, cu 
sediul în localitatea Bistrița, str.Gen.Gr.
Bălan, nr.19, judeţul Bistrița-Năsăud, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de contabil șef, 1 post, 
conform HG 286/2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data de 
19.06.2019, ora 10.00; -proba interviu în data 
de 24.06.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii universi-
tare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul științe economice; -studii 
de masterat sau postuniversitare în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției; 
-experiență în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 9 ani; -vechime în 
specialitatea financiar-contabilitate în insti-
tuții publice: minim 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Complexului Muzeal Bistrița-Nă-
săud, str.Gen.Gr.Bălan, nr.19, Bistrița. Relaţii 
suplimentare la sediul Complexului Muzeal 
Bistrița-Năsăud, persoană de contact telefon: 
0747.336.323.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în Suceava, 
str.Ştefan cel Mare, nr.33, județul Suceava, 
organizează, în temeiul HG nr.286/2011, 
modificată ș i  completată de HG 
nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: -muzeograf, 
studii superioare, gr.II, 1 post -Serviciul 
Cetatea de Scaun; -gestionar custode, studii 
medii, tr.I, 1 post -Serviciul Memoriale la 

Casa Memorială Nicolae Labiș, din Mălini, 
jud.Suceava. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 19.06.2019, ora 
10.00; -proba interviu se susţine într-un 
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii primei probe. Data, ora și ziua 
interviului se vor afișa după proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -pentru postul de muzeograf, studii 
superioare, gradul II -Serviciul Cetatea de 
Scaun: 1.studii de specialitate: studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, în domeniul muzeologie sau istorie; 
2.vechimea în muncă: minimum 6 luni în 
domeniile muzeal, arhivistic, pedagogic, alte 
domenii care necesită studii superioare în 
specialitatea solicitată; 3.cunoștinţe de 
operare pe calculator: medii (Word, Power 
Point); 4.limbi străine: nivel mediu germană, 
spaniolă sau italiană (citit, scris, vorbit); 
-pentru postul de gestionar custode, studii 
medii, treapta I -Serviciul Memoriale la Casa 
Memorială Nicolae Labiș, din Mălini, jud.
Suceava: 1.studii liceale, cu diplomă de baca-
laureat; 2.vechime în muncă: 3,6 ani; 3.
cunoștinţe temeinice de limba și literatura 
română; 4.capacitate deplină de muncă, cu o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează; 5.cunoștinţe minime 
de operare pe calculator; 6.limbi străine, nivel 
minim (engleză, franceză); 7.capacitate de 
gestionare a valorilor și bunurilor; 8.disponi-
bilitate pentru lucru în program prelungit, în 
condiţiile legii. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituției și pe pagina de internet, respectiv 
până în data de 10.06.2019, ora 16.00. Dosa-
rele se vor verifica de către comisia de 
concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se 
vor afișa la sediul instituției și pe site-ul: 
www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii supli-
mentare și bibliografia necesară se pot obţine 
de la sediul instituţiei, telefon: 0230.216.439 și 
pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro.

l Ministerul Apărării Naționale prin UM 
02210 București organizează concurs pentru 
ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de 
personal civil contractual, astfel: -denumirea 
postului: a)1 post de muncitor calificat I 
(instalator apă, canal) la Formația de cazar-
mare pentru cazarma 987 Buda, județul 
Prahova: -studii: absolvirea învățământului 
general obligatoriu (10 clase)/liceului/școlii 
profesionale în domeniul instalator apă, 
canal sau a unui curs de calificare certificat/
avizat de MEC și MMFPS în domeniul insta-
lator apă, canal; -vechime în muncă: minim 9 
ani; -vechime în domeniul activității postului: 
minim 3 ani; b)1 post de muncitor calificat I 
(fochist) la Cimitirul militar Ghencea I-II: 
-studii: absolvirea învățământului general 
obligatoriu (10 clase)/liceului/școlii profesio-
nale și să dețină autorizație de fochist -clasa 
C, valabilă; -vechime în muncă: minim 9 ani; 
-vechime în domeniul activității postului: 
minim 3 ani; c)1 post de referent IA la Biroul 
management SGP și PCC; -studii: liceu cu 
diplomă de bacalaureat și curs perfecționare 
inspector/referent resurse umane; -vechime 
în muncă: minim 6 ani și 6 luni; -vechime în 
domeniul activității postului: minim 2 ani; 
d)1 post contabil IA la Compartiment plani-
ficare bugetară și decontări: -studii: liceu cu 
diplomă de bacalaureat și curs de contabili-
tate; -vechime în muncă: minim 6 ani și 6 
luni; -vechime în domeniul activității 
postului: minim 3 ani; e)1 post de casier la 

Cimitirul militar Ghencea III: -studii: liceu 
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 6 luni. Concursurile pentru 
posturile de muncitor calificat I se vor desfă-
șura astfel: -data-limită de depunere a dosa-
relor: 07.06.2019, ora 15.00; -selecția 
dosarelor: 10.06.2019; -proba scrisă: 
18.06.2019, ora 10.00; -proba practică: 
24.06.2019, ora 10.00; -interviul: 27.06.2019, 
ora 10.00. Concursurile pentru posturile de 
referent IA, contabil IA și casier se vor desfă-
șura astfel: -data-limită de depunere a dosa-
relor: 07.06.2019, ora 15.00; -selecția 
dosarelor: 10.06.2019; -proba scrisă: 
18.06.2019, ora 10.00; -interviul: 21.06.2019, 
ora 10.00. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursurilor se va face la sediul 
Unității Militare 02210 București, din B-dul 
Ghencea, nr.35-37, sector 5, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului: 
tel.021.421.09.00, int.413, 404, 0724.31.46.83.

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5, organizează concurs conform 
H.G. nr.286/2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare în data de 24.06.2019 ora 14:00 
pentru ocuparea funcţiei contractuale de 
execuţie vacante pe perioadă nedeterminată- 
1 post  -casier la Biroul Încasări. Condiţiile de 
participare, condiţiile de desfășurare ale 
concursului  și alte date necesare desfășurării 
acestuia, sunt afișate la sediul instituţiei, pe 
site-ul Direcţiei de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5  și publicate pe portalul  www.
posturi.gov.ro. Dosarele se depun la sediul 
Direcției de Impozite și Taxe Locale a Secto-
rului 5 din  București Str. Mihail Sebastian 
nr.23, bloc S13, Sector 5 –Compartimentul 
Resurse Umane și SSM, în perioada 
27.05.2019 -07.06.2019. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0724500063 -Compartimentul 
Resurse Umane și SSM- inspector principal 
Samoilă Cristina.

CITAŢII
l Suciu Cristina Greta este chemata la Jude-
catoria Pucioasa in data de 10.06.2019 in 
calitate de Parat in dosarul 2991/283/2018.

l Diaconescu Elena, cu ultimul domiciliu in 
sat Plopeasa, jud. Buzau, este citata in ziua 
de 5 iunie 2019, ora 8.30, Judecatoria Ploiesti, 
complet  CIV 10,  in  Dosarul  nr. 
17531/281/2018, rezolutiune contract, in cali-
tate de Pârât, în proces cu Iordache Ioana 
Maria, în calitate de Reclamant.

l Romania. Judecătoria Sânnicolau Mare - 
Timiș. Dosar nr. 230/295/2019. Citaţie nr. 
230/295/2019. Pârâtul Maliarciuc Marius, 
domiciliat în loc. Bocicoiu Mare, nr. 13, jud. 
Maramureș este citată  la  Judecătoria Sânni-
colau Mare, în data de 19.06.2019, orele 9:00, 
în proces cu reclamantul Maliarciuc 
Gheorghe - CNP 1600327241642, domiciliat 
în loc. Variaș, nr. 956, jud. Timiș, cauza având 
ca obiect  „succesiune”. Președinte, Judecător  
Csaba Bela Nasz;  Grefier, Liliana Nuțaș.

l Cristea Costica, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Galați, este citat în ziua de 
12.06.2019 la Judecătoria Liești, Jud.Galaţi, 
în calitate de pârât în dosarul 2107/838/2018, 
în proces cu Stratulat Valentina, pentru 
divorț.

l Numitul Stănculescu Eugen Gheorghe, cu 
ultimul domicilui în București, Srt.Intrarea 
reconstrucției, nr.10, Bl.29, Sc.6, Ap.231, 

Sector 3, este citat la Judecătoria sectorului 3 
pe data de 03 Iunie 2019, la ora 15.00, 
completul C 34 Civil, în calitate de intimat în 
dosarul nr.27199/301/2018, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții.

l Numitul Mureșan Augustin Adrian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun.Zalău, 
str.Simion Bărnuțiu, nr.30, bl.A6, sc.A, et.2, 
ap.6, jud.Sălaj, este citat la Judecătoria 
Zalău, joi, la data de 13.06.2019, ora 08.30, 
completul C5 civ, în calitate de intimat în 
dosarul civil nr.1178/337/2019, în procesul 
având ca obiect contestație la executare, în 
contradictoriu cu Suport Colect SRL, în 
calitate de contestatoare.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de 
depozitare și servicii conexe. Detaliile 
complete pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, 
sectiunea „Anunţuri” - „Anunţuri de achi-
ziţie de bunuri și servicii”.

l SC Universal Criș SRL având sediul în 
orașul Chișineu-Criș, str.Cuza Vodă nr.1, jud.
Arad, anunţă elaborarea primei versiuni a 
planului “zonă servicii - faza PUZ” amplasat 
în Chișîneu-Criș, str.Gării, nr.FN, jud.Arad și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza la sediul 
firmei SC L&C Total Proiect SRL, localitatea 
Arad, str. Muncii nr.34, zilnic între orele 10.30 
– 12.30. Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM Arad, splaiul 
Mureșului nr.FN, în termen de 15 zile calen-
daristice de la data ultimului anunţ.

l SC Iri Forest Assets SRL având sediul în 
Bucuresti, Str. Calea Floreasca, Nr. 175, Etaj 
1, Sector 1, titular al planului Amenajament 
silvic UP XXIX Horia, cu amplasamentul în 
UAT Strănița, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul menţionat și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultată la 
sediul APM Neamț - Piața 22 Decembrie, nr. 
5, Piatra Neamț, de luni până joi între orele 
08:00 - 14:00, vineri între orele 08:00 - 12:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic în 
scris la sediul APM Neamț, în termen de 15 
zile de la publicarea anunţului.

l SC Procer Trade Company SRL, titular al 
PUZ-introducere teren in intravilan si loti-
zare teren in vederea construirii de locuinte 
individuale, amenajare circulatii si utilitati, in 
localitatea Berceni, T20, P49/2/17, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 09:00-
11:00. Observatii si sugestii se primesc in scris 
la sediul A.P.M.Ilfov in termen de 18 zile de 
la data publicarii anuntului.

l Stan Marian, titular al PUZ-introducere in 
intravilan, lotizare pentru construire locuinte 
individuale, amenajare circulatii, utilitati, in 
localitatea Berceni, T6, P21/1/42, 21/2/1, 
21/2/2, 21/2/3, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia 

Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov in termen de 18 zile de la data 
publicarii anuntului.

l CNAIR SA-DRDP București, având 
sediul în bdul.Iuliu Maniu, nr.401A, munici-
piul București, titular al planului/progra-
mului PLAN URBANISTIC ZONAL 
”Amenajare intersecție cu sens giratoriu 
între DN 7 și DN 71 la Baldana” localitatea 
Baldana, comuna Tărtășești, județ Dâmbo-
vița, anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menționat și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Dâmbovița, din localitatea Târgo-
viște, str.Calea Ialomiței, nr.1, jud. Dâmbo-
vița, de luni până joi, între orele 9.00-15.00 și 
vineri, între orele 9.00-13.00. Observații /
comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Dâmbovița în termen de 15 zile 
de la data publicării anunțului.

l CNAIR SA-DRDP București, având 
sediul în bdul.Iuliu Maniu, nr.401A, munici-
piul București, titular al planului/progra-
mului PLAN URBANISTIC ZONAL 
”Amenajare sens giratoriu pe DN 7 Km 
23+350 intersecție cu DC 158 dreapta și DC 
146A stânga, la Gulia” localitatea Gulia, 
comuna Tărtășești, județ Dâmbovița, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Dâmbovița, din localitatea Târgoviște, str.
Calea Ialomiței, nr.1, jud.Dâmbovița, de luni 
până joi, între orele 9.00-15.00 și vineri între 
orele 9.00-13.00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM 
Dâmbovița în termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l Unitatea administrativ-teritorială Seaca 
de Pădure, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.10 începând cu 
data de 29.05.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Comunei Seaca de 
Pădure, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Societatea Agricola Panagro SRL titular al 
proiectului „Montare centrala electrica foto-
voltaica PI 53,46 KWP/50.00 KW pe teren 
intravilan apartinand SOCIETATII 
PANAGRO si racordarea la reteaua electrica 
-localitatea Şendriceni, comuna Şendriceni, 
judetul Botosani”, amplasament situat in loc. 
Şendriceni, str. Pascari, com. Şendriceni, jud. 
Botosani, anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
Agentiei pentru Protectia Botosani, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Montare centrala 
electrica fotovoltaica PI 53,46 KWP/50.00 
KW pe teren intravilan apartinand SOCIE-
TATII PANAGRO si racordarea la reteaua 
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electrica -localitatea Șendriceni, comuna 
Șendriceni, judetul Botosani”, amplasament 
situat in loc. Șendriceni, str. Pascari, com. 
Șendriceni, jud. Botosani. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Botosani din mun. 
Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr.44, jud. 
Botosani, in zilele de luni-vineri intre orele 
08-14, precum si la urmatoarea adresa de 
internet http://apmbt.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate inainta comentarii/ observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului.

l SDEE Muntenia Nord -Structura Regio-
nală Brăila, cu sediul în judeţul Brăila, 
municipiul /oraşul /Brăila, str. Plevnei, nr. 23, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: „Creare condiții pentru 
montare fibră optică pe stâlpii de joasă 
tensiune aparținând SDEE Muntenia Nord 
-SR Brăila”, amplasament zona rurală 
Brăila, județul Brăila, localitățile Movila 
Miresii, Ţepeş Vodă şi Esna, propus a fi 
amplasat în judeţul Brăila, comuna Movila 
Miresii, Movila Miresii, Ţepeş Vodă şi Esna. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul pentru Protecţia 
Mediului Brăila -mun.Brăila, Bd.Indepen-
denţei, nr.16, bl.B5 şi la sediul titularului din 
judeţul Brăila, municipiul Brăila, strada 
Plevnei, nr.23, în zilele lucrătoare, între orele 
9.00-13.00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Brăila.

l SC Eurogenetic SRL, cu sediul în jud.Olt, 
oraş Balş, str.Nicolae Bălcescu, bl.23, sc.3, 
ap.40, titular al proiectului „Modernizare 
construcție C1 (realizare terasă, refacere 
instalație electrică, sanitară, termică, climati-
zare, fațade, recompartimentare interioară) şi 
construire pompă de benzină”, propus a fi 
amplasat în jud.Vâlcea, com.Cîineni, sat Rîu 
Vadului, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului. Proiectul „Modernizare 
construcție C1 (realizare terasă, refacere 
instalație electrică, sanitară, termică, climati-
zare, fațade, recompartimentare interioară) şi 
construire pompă de benzină”, propus a fi 
amplasat în jud.Vâlcea, com.Cîineni, sat Rîu 
Vadului, nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului, nu se supune evaluarii 
adecvate şi nu se supune evaluării impactului 
asupra corpului de apă, cu continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de 
dezvoltare. 1.Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru Protectia 
Mediului Vâlcea, din str.Remus Bellu, nr.6, 
Rm Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă 
de internet www.apmvl.anpm.ro. 2.Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea.

l Primăria şi Consiliul Local ale Munici-
piului Câmpina anunță intenția de a tipări o 
ediție anastatică după ediția princeps a cărții 
„Monografia oraşului Câmpina: istoric şi 
documente”, scrisă de profesorul Stoica 

Teodorescu, publicată la Câmpina în anul 
1924. Ediția anastatică nu va fi folosită în 
scop comercial, ci va fi oferită celor interesați 
sau va putea fi consultată la sediul bibliotecii 
locale. Invităm pe această cale familia 
(moştenitorii) profesorului Stoica Teodorescu 
la o discuție pentru a-şi da acordul privind 
tipărirea.

l SDEE Muntenia Nord -Structura Regio-
nală Brăila, cu sediul în judeţul Brăila, 
municipiul/oraşul/Brăila, str. Plevnei, nr.23, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: Creare condiții pentru 
montare fibră optica pe stâlpii de joasă 
tensiune aparținând SDEE Muntenia Nord 
-SR Brăila, amplasament zona rurală Brăila, 
judetul Brăila (localitățile Râmnicelu, 
Constantineşti, Mihail Kogălniceanu, 
Boarca, propus a fi amplasat în judeţul 
Brăila, comuna Râmnicelu, localităţile 
Râmnicelu, Contantineşti, Mihail Kogălni-
ceanu, Boarca. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul pentru 
Protecţia Mediului Brăila -mun.Brăila, 
Bd.Independenţei, nr.16, bl.B5 şi la sediul 
titularului din judeţul Brăila, municipiul 
Brăila, strada Plevnei, nr.23, în zilele lucră-
toare, între orele 9.00-13.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Brăila.

l Primăria Comunei Cosoba, cu sediul în 
loc.Cosoba, str.Principală, nr.344, jud.
Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra 
faptului că s-a solicitat avizul de mediu 
pentru programul/planul „Planul Urbanistic 
General în comuna Cosoba, jud.Giurgiu”, 
propus a se implementa în com.Cosoba, jud.
Giurgiu, şi s-a întocmit prima variantă a 
acestuia. Termenul de acceptare a comentari-
ilor şi sugestiilor este până la data de 
10.06.2019. Comentariile publicului se pot 
transmite la sediul APM Giurgiu, cu sediul în 
loc.Giurgiu, şos.Bucureşti, bl.111, sc.A+B.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al SC Crina 
Imobiliare SA, persoană juridică română, cu 
sediul în Braşov, str. Zizinului nr. 18, bl. 35, sc. 
D, ap. 2, jud. Braşov, înmatriculată la O.R.C. 
Braşov sub nr. J8/1399/2013, având CUI 
14743129, în temeiul prevederilor Capitolului 
IV art. 14 din Actul Cosntitutiv al societății şi 
al prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 
republicată, convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor societății pentru data de 
01.07.2019, ora 13.00. Ședința Adunării Gene-
rale a Acționarilor va avea loc la sediul social 
al societății, din Braşov str. Zizinului, nr. 18, bl. 
35, sc. D. ap. 2, jud. Braşov. Adunarea Gene-
rală a Acționarilor va avea următoarea ordine 
de zi: 1. Prelungirea mandatului administra-
torului Bîrgăoanu Crina Florentina până la 
data de 01.02.2022; 2. Prelungirea mandatului 
cenzorului Huştiu Ana- Cristiana până la 
data de 01.02.2022; 3. Prelungirea mandatului 
cenzorului Vasile Simona Loredana până la 
data de 01.02.2022; 4. Prelungirea mandatului 
cenzorului Vasile Daniel până la data de 
01.02.2022; 5. Prelungirea mandatului cenzo-
rului Burchi Alina până la data de 01.02.2022; 
6. Împuternicirea doamnei Bârgăoanu Crina 
Florentina cu aducerea la îndeplinire a hotă-
rârii AGA şi cu efectuarea formalităților 
necesare la Registrul Comerțului.

l Către: SARKIS PASCALE, TOHME 
MIRNA, LAOUN YOUSSEF, BERRO 

SAMI- Asociați ai GRAND MOULIN SRL. 
CONVOCATOR. Respectând prevederile 
Legii societăților nr.31/1990 republicată şi 
completată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Actului constitutiv al 
societății GRAND MOULIN SRL, cu sediul 
social în România, loc.Rudeni, Oraş Chitila, 
Strada Rudeni, nr.76, Județ Ilfov, înregistrată 
la ORC sub nr.J23/2317/13.08.2012, 
CUI:30012503 (denumită „Societatea”): 
administratorul societății, ZIAD CHIDIAC, 
în temeiul art.195 din Legea societăților 
nr.31/1990 cu modificările şi completările 
ulterioare, convoacă ADUNAREA GENE-
RALĂ A ASOCIAȚILOR a acestei Societăți, 
pentru data de 30 mai 2019, ora 11.00, la 
sediul social al Societății din Rudeni, Oraş 
Chitila, Strada Rudeni, nr.76, Județ Ilfov. La 
adunare sunt îndreptățiți să participe toți 
asociații Societății. Pentru această Adunare 
Generală a Asociaților, ordinea de zi va fi 
următoarea: 1.Aprobarea Bilanțului contabil, 
Contul de profit şi pierdere şi Notele explica-
tive la 31.12.2018. 2.Aprobarea modalității de 
repartizare a rezultatului financiar pentru 
anul 2018. 3.Aprobarea Raportului de 
gestiune al Administratorului. În cazul neîn-
deplinirii cvorumului, Adunarea Generală a 
Asociaților se va întruni, având aceeaşi 
ordine de zi, la data de 31 mai 2019, ora 
11.00, la sediul social al Societății din Rudeni, 
Oraş Chitila, Strada Rudeni, nr.76, Județ 
Ilfov. Prezentul convocator a fost semnat atât 
în limba română, cât şi în limba engleză, şi 
comunicat personal/publicitate asociaților 
societății GRAND MOULIN SRL, astăzi, 
20.05.2019.  Administrator,  ZIAD 
CHIDIAC. 
To: Sarkis Pascale, Tohme Mirna, Laoun 
Youssef, Berro Sami- Shareholders of 
GRAND MOULIN SRL. NOTTICE TO 
ATTEND. In accordance with the provisions 
of Companies’ Law nr.31/1990 republished 
and supplemented, as subsequently amended 
and supplemented, as well as those of the 
Articles of Incorporation of the Company 
GRAND MOULIN SRL headquartered in 
Romania, Rudeni Locality, Chitila City, nr.76 
Rudeni Street, Ilfov County, registered with 
the TRC under no.J23/2371/13.08.2012, 
CUI:30012503 (hereinafter  „The 
Company”): the Administrator of the 
Company, Mr. ZIAD CHIDIAC, as per 
art.195 of the Companies’ Law nr.31/1990, as 
subsequently amended and supplemented, 
hereby calls the GENERAL MEETING OF 
SHAREHOLDERS of the Company, to be 
held on the 30th of may 2019, at 11.00 am at 
the Company’s headquarters in Rudeni, 
Chitila City, nr.76 Rudeni Street, Ilfov 
County. The meeting may be attended by all 
of the Company’s shareholders. The items to 
be discussed by this General Meeting of 
Shareholders shall be the following: 1.
Approval of Balance Sheet, Income loss and 
Explanatory Notes 31.12.2018. 2.Approval of 
sharing modality Financial result for 2018. 
3.Approval of annual report administrator. 
Should the quorum not be met, the General 
Meeting of Shareholders shall gather, having 
the same agenda, on 31th of may 2019, at 
11.00 am, at the headquarters of the 
Company in Rudeni, Chitila City, Nr.76, 
Rudeni Street, Ilfov County. The herein 
Notice to Attend was signed both in Roma-
nian and English languages, and personally/
advertising communique to the shareholders 
of the Company GRAND MOULIN SRL, 
today, 20.05.2019. Administrator, ZIAD 
CHIDIAC.

l Convocator. În conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare şi operaţiuni de 
piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare şi 
operațiuni de piață şi ale Actului Constitutiv 
al ROMAERO S.A., Consiliul de Adminis-
traţie al ROMAERO S.A. - cod unic de inre-
gistrare RO 1576401, număr de ordine in 
Registrul Comerţului J40/3940/1991 - 
convoacă: Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de 27.06.2019 
ora 14.00, la sediul societăţii din Bucureşti, 
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de referinţă de 21.06.2019, 
având următoarea ordine de zi: 1. Discutarea 
şi aprobarea situaţiilor financiare anuale 
pentru anul 2018, a contului de profit şi pier-
dere pentru exerciţiul financiar 2018 şi a 
propunerii de acoperire a pierderii contabile 
înregistrată în exerciţiul financiar 2018, pe 
baza rapoartelor prezentate de Consiliul de 
Administraţie şi de auditorul financiar inde-
pendent; 2. Pronunţarea asupra gestiunii 
consiliului de administraţie pentru exerciţiul 
financiar 2018; 3. Aprobarea ex-date de 
15.07.2019 şi a datei de 16.07.2019 ca dată de 
înregistrare. 4. Aprobarea împuternicirii 
directorului general al societăţii pentru a 
îndeplini toate formalităţile necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor în faţa 
autorităţilor competente, incluzând, dar fără 
a se limita, la Oficiul Registrului Comerţului, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus oricărei persoane 
după cum consideră necesar. La sedinţă pot 
participa şi vota numai acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 
21.06.2019, stabilită ca dată de referinţă. 
Documentele şi informaţiile referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi 
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., 
începând cu data de 27.05.2019, precum şi pe 
website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a 
introduce până la data de 11.06.2019 puncte 
pe ordinea de zi a adunării generale ordinare 
a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea 
generală ordinară a acţionarilor; de a 
prezenta până la data de 11.06.2019 proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare. Fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării gene-
rale. Societatea are obligaţia de a răspunde la 
întrebările adresate de acţionari, sub condiţia 
respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. 
nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot 
fi exercitate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace electro-
nice). Acţionarii înscrişi în registrul acţiona-
rilor la data de referință pot exercita dreptul 
de vot direct, prin reprezentant sau prin 
corespondență. Formularul de vot prin cores-
pondență atat în limba română, cat şi în 
limba engleză, se pun la dispoziţia acţiona-
rilor la sediul societăţii precum şi pe pagina 
de Internet a societăţii www.romaero.com, 

începând cu data de 27.05.2019. Formularul 
de vot prin corespondență, completat de 
către acţionar şi însoțit de o copie a actului de 
identitate a acţionarului persoană fizică, 
respectiv Certificat de înregistrare eliberat de 
ORC împreună cu copia actului care dove-
deşte calitatea de reprezentant legal al aces-
tora, în cazul persoanelor juridice, sunt 
expediate sau se depun la sediul Societăţii cu 
cel puţin o oră înainte de adunare 
(27/28.06.2019 ora 13.00) cu menţiunea scrisă 
pe plic în clar şi cu majuscule “VOT PRIN 
C O R E S P O N D E N ŢĂ  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 27/28.06.2019”. 
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu 
sunt primite în forma şi în termenul stipulat 
în prezentul convocator nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvorumului de 
prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea 
voturilor în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale 
(art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţio-
narii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în 
baza unei Împuterniciri speciale (Procuri 
speciale), înscris sub semnatură privată, pusă 
la dispoziţie de către Consiliul de Adminis-
traţie sau în baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale). Forma Împuternicirii 
speciale (Procurii speciale) atât în limba 
română, cât şi în limba engleză, se pun la 
dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii 
cât şi pe pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com şi pot fi consultate începând cu 
data de 27.05.2019. Împuternicirea specială 
(Procura specială) se depune sau se poate 
expedia, în original, la societate cu cel puţin o 
oră înainte de adunare (27/28.06.2019 ora 
13.00). În cazul în care Împuternicirea 
specială (Procura specială) se expediază prin 
poştă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă 
în clar şi cu majuscule “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 27/28.06.2019”. 
Procurile speciale care nu sunt primite în 
termenul stipulat în prezentul convocator nu 
vor fi acceptate de către Societate. Formula-
rele de vot prin corespondenţă sau împuterni-
cirile speciale pot fi transmise şi prin email cu 
semnatură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/2001 privind semna-
tura electronică până cel târziu cu o oră 
înainte de adunare (27/28.06.2019 ora 13.00), 
la adresa office@romaero.com, menţionând 
la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN DATA DE 27/28.06.2019”. Reprezen-
tarea acţionarilor în cadrul adunării generale 
de către alte persoane decât acţionarii se 
poate face şi în baza unei Împuterniciri gene-
rale (Procuri generale) valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând 
reprezentantului desemnat să voteze în toate 
aspectele aflate în dezbaterea adunării gene-
rale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca 
împuternicirea generală să fie acordată de 
către acţionar, în calitate de client, unui Inter-
mediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 
din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împu-
ternicirile generale (Procurile generale) 
trebuie să conţină informaţiile prevăzute la 
art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi 
se depun/expediază la societate cu cel puţin o 
oră înainte de adunare (27/28.06.2019 ora 
13.00), în copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul, sub semnătura 
reprezentantului. Copiile certificate ale 
Împuternicirilor generale (Procurilor gene-
rale) sunt reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre acestea în procesul verbal al 
adunării generale. Acţionarii nu pot fi repre-
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zentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe 
baza unei Împuterniciri generale (Procuri 
generale), de către o persoană care se află 
într-o situaţie de conflict de interese, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) 
din Legea nr. 24/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. În cazul neîntrunirii 
condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de 
Actul Constitutiv al societăţii pentru prima 
convocare, A.G.O.A. se reprogramează 
pentru data de 28.06.2019, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de 
referinţă. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/599.41.04; fax 
021/319.20.82.” Preşedinte C.A. Ştefan 
Paraschiv.

l Consiliul de administraţie al societăţii 
IFMA Imobiliare S.A. Bucureşti, cu sediul în 
Calea Giuleşti nr.6-8, sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului cu nr. J40/2290/2008, 
CUI 25157095 în conformitate cu prevederile 
art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, modifi-
cată şi completată, Convoacă: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor la 
data de 28.06.2019, ora 11:00, la adresa din 
Bucureşti, Şos. Nordului nr. 24-26, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 07.06.2019. 
În situaţia în care, la prima convocare nu vor 
fi îndeplinite condiţiile de cvorum, adunarea 
se va întruni la a doua convocare, în condiţile 
legii, la data de 01.07.2019, ora 11:00, în 
aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine de zi. La 
Adunarea Generală Extraordinară sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 
07.06.2019, stabilită ca dată de referinţă. 
Participarea la Adunarea Generală Extraor-
dinară se face în conformitate cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv al Societăţii, precum şi cu 
prevederile legale aplicabile societăţilor 
comerciale pe acţiuni. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social 
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii 
pot participa fie personal, fie prin reprezen-
tant, prin acordarea unei procuri speciale 
altor persoane. În caz de prezentare prin 
împuternicit, un exemplar original al procurii 
speciale se va depune la sediul social al Socie-
tăţii cu 48 de ore înainte de adunare. Lista 
cuprinzând informaţiile cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesio-
nală a persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator, documentele şi materialele 
informative referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi se va afla la dispoziţia acţio-
narilor, începând cu data de 08.06.2019, la 
adresa din Bucureşti, Şos.Nordului nr.24-26, 
sector 1, putând fi consultată şi completată de 
aceştia. Ordinea de Zi: 1. Aprobarea rapor-
tului de evaluare al proprietatilor Societăţii, 
stabilire preţ şi strategia de vânzare. 2. Ratifi-
carea situaţiilor financiare având în vedere 
raportul de audit emis de Deloitte Audit SRL. 
3. Aprobarea mandatării Dlui Stefanut 
Catalin Roman şi Dlui Bogdan Cernescu, 
împreună sau individual, cu posibilitatea de 
substituire, pentru a încheia şi/sau semna în 
numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Socie-
tăţii hotărârile prezentei Adunări Generale 
Extraordinare şi pentru a efectua toate 
formalităţile legale pentru înregistrare, publi-

citate, opozabilitate, executare şi publicare a 
hotărârilor adoptate, precum şi pentru a 
depune, prelua acte şi semna în acest scop în 
numele Societăţii, în relaţia cu Oficiul Regis-
trului Comerţului şi alte entităţi publice sau 
private.

LICITAŢII
l Debitorul SC Petroconstruct Carpati SRL 
societate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: Proprietate imobiliara Spatiu comer-
cial (parter si subsol) situat in str. General 
Petre Popovat nr. 29-31, sector 6, Bucuresti, 
suprafata utila parter 256,42 mp, suprafata 
subsol 22,12 mp +teren in cota indiviza de 1/3 
din suprafata totala de 779 mp, conform 
masuratorilor cadastrale, apartinand SC 
Petroconstruct Carpati SRL. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru proprietatea imobi-
liara este de 172.099,85 euro. Pretul Caietului 
de sarcini este de 500 lei, exclusiv TVA. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la data de 
03.06.2019, ora 14.00. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO95CECEB31701RON2243676 deschis 
la CEC Bank SA Sucursala Alexandru Obre-
gia,pana la data si ora stabilite pentru sedinta 
de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei; -achizitionarea pana la 
data si ora stabilite pentru sedinta de licitatie 
a Caietului de sarcini ce se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK – Sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului  judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr. 71, et.5, sector 1. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din 
data de 17.06.2019. Debitorul SC Construcții 
Feroviare Turnu Severin SA cu sediul social 
în Dr. Tr. Severin, str. Merilor, nr. 16, jud. 
Mehedinţi, CIF: 10471293, J25/160/1998, 
aflată în procedura de faliment, dosar nr. 
6919/101/2014 prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL, scoate la 
vânzare: -Proprietatea imobiliară * Spațiu 
industrial - situat în Dr. Tr. Severin, str. 
Merilor, nr. 16, jud. Mehedinți, compus din: 
-„atelier mecanic” – S utilă = 98 mp; S 
construită = 125mp; Scd =125 mp; -„magazie 
metalică (atelier tâmplărie)” - Sutilă = 49mp; 
S construită = 62 mp; Scd = 62mp; - 
„Şopron”- Sutilă = 52mp; S construită = 60 
mp; Scd = 60 mp; - „Şopron”- S utilă =38 mp; 
S construită = 43 mp; Scd = 43 mp; - 
„Şopron”- S utilă = 78 mp; S construită = 90 
mp; Scd = 90mp; - „depozit ulei” - S utilă = 
488 mp; S construită = 630 mp; Scd = 630 
mp; - „dormitoare” – S utilă = 190 mp; S 
construită = 238 mp; Scd = 238mp; -„centrală 
termică” – Sutilă = 104 mp; S construită = 
103 mp; Scd =103mp; -„rampă beton” – S 
utilă = 37mp; S construită = 37mp; Scd = 37 
mp; -„sediu” – S utilă = 367,45 mp; S 
construită = 234,32mp; Scd = 468,64 mp; 
suprafața de teren totală aferentă amplasa-
mentului este de 8.518 mp, nr. carte funciară 
50437; 50438, nr cadastral 18/1, 18/2* la un 
preţ de pornire al licitaţiei de 138.000 euro, 
echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii (exclusiv TVA).(pret diminuat cu 25% 
fata de evaluare). Licitatia va avea loc în Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul 

Mehedinţi la data de 17.06.2019 orele 13,00. 
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea proprietătii 
imobiliare descrisă anterior, o reprezinta 
sentința nr. 276/2015 din data de 20.05.2015 
de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic în 
dosarul de insolvență nr. 6919/101/2014. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul debitoarei, până la 
începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi achiziţionarea 
caietului de sarcini. Relaţii suplimentare la 
telefoanele 0742592183, 0252/354399.

l Calorex Termo Impex SRL, societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, in bloc, 
teren + construcţie aferenta, situate în 
Buşteni, Str. Pescăriei, nr. 2A, Judeţul 
Prahova, cu număr cadastral 1599 şi 1599-
C1, înscrise în CF nr. 1206 N, Buşteni, după 
cum urmează: - Teren intravilan în suprafaţa 
de 1006,48 mp, cu o deschidere de 17 m pe 
drumul public de acces asfaltat - Str. Pescă-
riei; - Construcţia C1 de tip hala producţie+-
birouri, regim de inaltime-parter, în suprafaţa 
utilă totală de 260,58 mp, suprafaţa 
construită desfăşurată de 290,01 mp, edifi-
cata în anul 2006. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 40.000 euro, fara TVA. Licitatia se 
va organiza la sediul lichidatorului judiciar in 
data de 29.05.2019 ora 12:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta 
este reprogramata pentru data de 31.05.2019, 
03.06.2019, 05.06.2019, 07.06.2019, 
10.06.2019, 12.06.2019, 14.06.2019, 
17.06.2019; 19.06.2019, 21.06.2019, 
24.06.2019, 26.06.2019, 28.06.2019, 
01.07.2019, 03.07.2019, 05.07.2019, 
08.07.2019, 10.07.2019, 12.07.2019, 
15.07.2019, 17.07.2019, 19.07.2019, 
22.07.2019, 24.07.2019, 26.07.2019, 
29.07.2019, 31.07.2019, 02.08.2019, 
05.08.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 
12.08.2019, 14.08.2019, 16.08.2019, 
19.08.2019, 21.08.2019, 23.08.2019, 
26.08.2019, 28.08.2019, 30.08.2019, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul lichi-
datorului judiciar insotite de toate docu-
mentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizi-
tionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la lichidatorul judiciar, la nume-
rele de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate in faliment, 
prin lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie teren in supra-
fata de 1.295 m.p. si  Constructiile C1 si C2 
(locuinta parter + etaj si garaj), situate in 
Baicoi, Str. Independentei, nr. 354, Judetul 
Prahova, la pretul de 540.000 lei (fara TVA). 
Licitatia se va tine in data de 03.06.2019, ora 
10.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, iar 
in cazul in care, bunurile nu vor fi adjudecate, 
licitatia se va tine in data de 07.06.2019, 
10.06.2019, 14.06.2019, 17.06.2019, 
21.06.2019, 24.06.2019, 28.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 08.07.2019, 
12.07.2019, 15.07.2019, 19.07.2019, 
22.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019, 
02.08.2018, 05.08.2019, 09.08.2019, 
12.08.2019, 16.08.2019, 19.08.2019, 
23.08.2019, 26.08.2019, 30.08.2019, 

02.09.2019, 06.09.2019, 09.09.2019, 
13.09.2019, 16.09.2019, 20.09.2019, 
23.09.2019, 27.09.2019, 30.09.2019, 
04.10.2019, 07.10.2019, 11.10.2019, 
14.10.2019, 18.10.2019, 21.10.2019, 
25.10.2019, 28.10.2019, 01.11.2019, 
04.11.2019, 08.11.2019, 11.11.2019, 15.11.2019, 
18.11.2019, 22.11.2019, 25.11.2019, 29.11.2019, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidatorului. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858, 
www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, teren in suprafata 2.801 mp, situat in 
Moreni, Str. Cricovului, nr. 19, Judet Dambo-
vita. Pretul de pornire al licitatiei este de 
20.000 euro, fara TVA. Licitatia se va orga-
niza la sediul administratorului judiciar in 
data de 31.05.2019 ora 11:30, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta 
este reprogramata pentru data de 03.06.2019, 
05.06.2019, 07.06.2019, 10.06.2019, 
12.06.2019, 14.06.2019, 17.06.2019; 
19.06.2019, 21.06.2019, 24.06.2019, 
26.06.2019, 28.06.2019, 01.07.2019, 
03.07.2019, 05.07.2019, 08.07.2019, 
10.07.2019, 12.07.2019, 15.07.2019, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul admi-
nistratorului judiciar insotite de toate docu-
mentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizi-
tionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judiciar, la 
numerele de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Primăria Comunei Vama, judeţul Suceava, 
cu sediul în localitatea Vama, str.Victoriei, 
nr.56, CUI: 4326698, tel.0230.239.112, fax: 
0230.239.045, judeţul Suceava, organizează 
licitaţie publică deschisă pentru vânzarea unui 
teren intravilan, identic cu parcela cadastrală 
nr.34462, înscrisă în CF 34462 a comunei 
cadastrale Vama în suprafaţă de 1020mp 
situat în strada Iorgu Toma, din comuna 
Vama, judeţul Suceava. Taxa de participare la 
licitaţie este de 100Lei. Preţul minim de la care 
se porneşte licitaţia publică pentru vânzarea 
terenului este de 29.650Lei. Data-limită de 
depunere a ofertelor este 26.06.2019, ora 
14.00, iar deschiderea ofertelor se va realiza în 
data de 27.06.2019, ora 11.00, în sala de 
şedinţe a Primăriei Comunei Vama, etaj I.

l Consiliul Local al Comunei Murighiol, 
CIF: 4793979, cu sediul în localitatea Muri-
ghiol, str.Lacului, nr.8, comuna Murighiol, 
judeţul Tulcea, telefon: 0240.545.969, fax: 
0240.545.971, e-mail: contact@primaria-mu-
righiol.ro, scoate la licitaţie publică prin 
concesionare un teren în suprafaţă de 
90124mp, situat în T 28, parcela Nb 205, 
extravilan, CF nr.32124, comuna Murighiol, 
teren ce aparţine domeniului privat de interes 
local al comunei Murighiol, în vederea desfă-
şurării unor activităţi de exploatare calcar 
siderurgic. Durata concesiunii este de 10 ani. 
Persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire pe 
suport de hârtie începând cu data de 
27.05.2019. Documentaţia de atribuire se 
poate obţine de la casieria Primăriei Comunei 
Murighiol, din localitatea Murighiol, str.

Lacului, nr.8, comuna Murighiol, jud.Tulcea. 
Costul documentaţiei este de 30Lei, 500Lei 
taxa de participare la licitaţie, iar garanţia de 
participare este de 500Lei. Plata se va face în 
numerar la casieria Primăriei Comunei Muri-
ghiol. Preţul de pornire a licitaţiei este în 
cuantum de 30.000Euro/an pentru primul an, 
echivalent în lei la cursul zilei, şi 10.000Euro, 
pe an, echivalent în lei la cursul zilei, pentru 
perioada 2020-2029 şi asigurarea în mod 
gratuit în anul 2019 a unei cantități de 3000 
tone piatră spartă şi 1000 tone pe an în peri-
oada 2020-2029, pentru executarea unor 
lucrări publice de interes local pe raza 
comunei Murighiol. Data-limită de depunere 
a ofertelor este de 18.06.2019, ora 11.00. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor 
este de 14.06.2019. Adresa de depunere a 
ofertelor este secretariatul Primăriei Comunei 
Murighiol, din localitatea Murighiol, str.
Lacului, nr.8, comuna Murighiol, jud.Tulcea, 
cod poştal: 827150. Ofertele se depun într-un 
singur exemplar. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc la data de 
19.06.2019, ora 13.00, la sediul Primăriei 
Comunei Murighiol, din localitatea Murighiol, 
str.Lacului, nr.8, comuna Murighiol, jud.
Tulcea, e-mail: contact@primaria-murighiol.
ro, tel.0240.545.969, fax: 0240.545.971. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie în vederea 
publicării: 24.05.2019. Se anulează anunțul 
privind concesionarea terenului în suprafață 
de 90124mp, situat în T 28, Nb 205, CF 
nr.32124, extravilan, Murighiol, publicat în 
data de 21 mai 2019, în ziarul Delta, pagina 8.

PIERDERI
l Girigan Bogdan, agent Omniasig, declar 
pierdute şi nule polițele MP463983 şi RCA 
SL1073982.

l Pierdute Documente de control pentru 
transport rutier contra cost de persoane prin 
servicii ocazionale național pe numele S. C. 
Victoria Ovidiu S. R. L. având urmatoarele 
serii: 0086435, 0093066, 0064081, 0060146, 
0071281, 0064080, 0093067, 0088679, 
0071282 şi 0021431. Le declar nule.

l SC Premium Services SRL, cu sediul în 
Constanța, str. Alexandru Lăpuşneanu, 
nr.106, bloc L1, scara D, parter, ap.61, având 
J13/2364/2006 şi CUI: 18899580, declară 
pierdut şi nul Certificat de înregistrare fiscală, 
seria B, nr.1462789, eliberat la 01.08.2006 de 
către ORC Constanța.

l Ecosense Technical Solutions SRL, 
J23/987/2012, CUI: 27131350, Calea Bucu-
reştilor, nr.3A, etaj 2, cam.205, oraş Otopeni, 
jud.llfov, declară pierdute certificatele consta-
tatoare emise în baza Legii nr.359/2004. Le 
declar nule.

l Pierdut Certificat de competență profesio-
nală pentru transport rutier național şi inter-
național de marfă cu nr.2121 pe numele 
Nicoriciu Adrian Fănel, elibarat de ARR 
Bihor. Îl declar nul.

l UBI Florin Transport SRL-D, sediul în 
Bucureşti, Sector 4, Şos.Olteniței, nr.121, 
bl.33, sc.1, et.8, ap.31, având: J40/10902/2016, 
CUI: 36427860, declară pierdute: Certificatul 
de Înregistrare seria B nr.3209507 din 2016 şi 
Certificatele constatatoare de autorizare. Le 
declarăm nule.


