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OFERTE SERVICIU
l Palatul Copiilor Galați scoate la concurs 
postul de paznic 1M în data de 17.04.2019. 
Telefon: 0236.415.028.

l Restaurant Bai Solo SRL, cu sediul în 
Popești-Leordeni, scoate la concurs 1 (unu) 
post de lucrător bucătărie (spălător vase 
mari). 0724.852.658.

l Angajam frezor comanda numerica 
pentru centru prelucrare 3+1 axe OKUMA. 
Cunostinte programare. Se ofera instruire 
0722518576; resurse.umane@compactser-
vice.ro

l SC Mono Bau SRL, cu sediul în Loc.
Gheorgheni, str.Kossuth Lajos, nr.18, ap.1, 
Jud.Harghita, pune la dispoziție 10 locuri 
de muncă pentru muncitori necalificați în 
construcții. Detalii la telefon 0744.691.401.

l Alternative Eco Energy SRL, cu sediul în 
Craiova, CUI: 30899210, angajează munci-
tori necalificați la tăierea și spargerea 
materialelor de construcții. Cerințe: studii 
generale, fără experiență. Tel. 0744.597.517.

l SC Innoserv- Technology SRL, cu sediul 
in Cisnadie, Jud.Sibiu, cu obiect de activi-
tate fabricarea de constructii metalice, 
angajeaza Operatori CNC, Frezori, Strun-
gari, Lacatusi mecanici. Pentru delatii va 
rugam sa ne contactati prin e-mail secreta-
riat@innoserv-technology.ro sau telefon 
0753103486

l Primăria Orașului Tășnad, Județul Satu 
Mare, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale de execuție 
vacante de inspector IA- Compartimentul 
Proiecte. Concursul constă: selectarea dosa-
relor de înscriere- în maximum cinci zile 
lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor. Proba scrisă- 
programată în data de 19.04.2019, ora 
12.00, locația Primăria Tășnad. Proba 
interviu se va comunica ulterior. Condiţiile 
specifice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției contractuale 
sunt: studii superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în domeniul: 
Științe Juridice- specializarea Drept, studii 
economice, studii tehnice, vechime în speci-
alitate, minimum 1 an, deținere Atestat 
competențe de operare pe calculator 
(Word, Excell, Office). Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în termen de 
10 zile de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a. 
Condițiile de participare la concurs, biblio-
grafia, conținutul dosarului profesional de 
înscriere la concurs și data limită de depu-

nere a dosarelor de înscriere se afișează și la 
sediul instituției,  Str.Lăcrămioarelor, Nr.35, 
la biroul relații cu publicul. Relații supli-
mentare se pot obține la numărul de 
telefon: 0261.825.860 sau pe www.primari-
atasnad.ro.

l Complexul Sportiv Național „Lascăr 
Pană”, cu sediul în Baia Mare, bd.Unirii, 
nr.14A, județul Maramureș, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a 6 funcții contractuale de 
vacante, conform HG nr.286/2011, după 
cum urmează: Serviciul Economic: 
-contabil șef -1 post: -studii superioare, 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
economic; -vechime 7 ani în specialitatea 
studiilor; -economist IA -4 posturi: -studii 
superioare, absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul economic; -minim 3 luni 
vechime în specialitate; -referent I -1 post: 
-studii superioare de scurtă durată în 
domeniul economic, minim 3 luni vechime 
în specialitate. Desfășurarea concursului va 
avea loc la sediul Complexului Sportiv 
Național „Lascăr Pană”, din Baia Mare, 
bd.Unirii, nr.14A, județul Maramureș, 
astfel: -în data de 2 mai 2019, ora 10.00 
-proba scrisă; -în data de 8 mai 2019, ora 
10.00 -proba interviu. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Complexului 
Sportiv Național „Lascăr Pană”. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Complexului Sportiv Național „Lascăr 
Pană”, din Baia Mare, bd.Unirii, nr.14A, 
județul Maramureș, sau la tel.0362.108.100.

l Complexul Sportiv Național „Lascăr 
Pană”, cu sediul în Baia Mare, bd.Unirii, 
nr.14A, județul Maramureș, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a 11 funcții contractuale vacante, 
conform HG nr.286/2011, după cum 
urmează: Serviciul Baze Sportive, Refacere, 
Recuperare: -șef serviciu -1 post: -studii 
superioare, absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul sport; -minim 3 luni vechime 
în specialitate; -îngrijitor -4 posturi -îngri-
jire spații baze sportive; -fără vechime; 
-paznic -1 post -la bazele sportive, fără 
vechime; -muncitor calificat I -1 post 
-personal întreținere, fără vechime; -masor 
principal -1 post -calificare de tehnician 
maseur, minim 3 luni vechime în speciali-
tate. Serviciul Cazare, Alimentație: -șef 
serviciu -1 post: -studii superioare, absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
economic; -experiență în domeniul alimen-
tație publică; -îngrijitor -1 post: -îngrijire 
spații baze sportive; -fără vechime; -paznic 
-1 post -la bazele sportive, fără vechime. 
Desfășurarea concursului va avea loc la 
sediul Complexului Sportiv Național 

„Lascăr Pană”, din bd.Unirii, nr.14A, Baia 
Mare, județul Maramureș, astfel: -în data 
de 7 mai 2019, ora 10.00 -proba scrisă (șef 
serviciu, muncitor calificat I, masor prin-
cipal); -în data de 7 mai 2019, ora 13.00 
-proba practică (îngrijitor și paznic); -în 
data de 13 mai 2019, ora 10.00 -proba 
interviu (toate posturile). Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Complexului 
Sportiv Național „Lascăr Pană”. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Complexului Sportiv Național „Lascăr 
Pană”, din Baia Mare, bd.Unirii, nr.14A, 
județul Maramureș, sau la tel.0362.108.100.

l Complexul Sportiv Național „Lascăr 
Pană”, cu sediul în bd.Unirii, nr.14A, Baia 
Mare, județul Maramureș, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a 7 funcții contractuale vacante, 
conform HG nr.286/2011, după cum 
urmează: Biroul Investiții Patrimoniu: -șef 
birou -1 post: -studii superioare, absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul sport; 
-minim 3 luni vechime în specialitate; 
-inginer -1 post: -studii superioare, absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul tehnic; 
-minim 3 luni vechime în specialitate; 
-consilier -1 post: -studii superioare, absol-
vite cu diplomă de licență în domeniul 
sport; -minim 3 luni vechime în specialitate. 

Biroul Achiziții Publice Aprovizionare: -șef 
birou -1 post: -studii superioare, absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul tehnic; 
-minim 3 luni vechime în specialitate; 
-consilier -2 posturi: -studii superioare, 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
tehnic/economic; -minim 3 luni vechime în 
specialitate; -referent IA -1 post: -studii 
medii în domeniul tehnologic; -minim 3 
luni vechime în specialitate. Desfășurarea 
concursului va avea loc la sediul Comple-
xului Sportiv Național „Lascăr Pană”, din 
Baia Mare, bd.Unirii, nr.14A, județul Mara-
mureș, astfel: -în data de 6 mai 2019, ora 
10.00 -proba scrisă; -în data de 10 mai 2019, 
ora 10.00 -proba interviu. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Complexului 
Sportiv Național „Lascăr Pană”. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Complexului Sportiv Național „Lascăr 
Pană”, din Baia Mare, bd.Unirii, nr.14A, 
județul Maramureș, sau la tel.0362.108.100. 

l Complexul Sportiv Național „Lascăr 
Pană”, cu sediul în Baia Mare, bd.Unirii, 
nr.14A, județul Maramureș, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a 7 funcții contractuale vacante, 
conform HG nr.286/2011, după cum 
urmează: Serviciul Resurse Umane, Admi-
nistrativ, Secretariat, Relații Publice și 

Juridic: -șef serviciu -1 post: -studii superi-
oare, absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul economic; -vechime 7 ani în 
specialitatea studiilor; -referent I -2 posturi: 
-studii superioare de scurtă durată în 
domeniul economic, administrativ sau 
tehnic; -minim 3 luni vechime în speciali-
tate; -consilier juridic -1 post: -studii superi-
oare, absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul juridic; -minim 3 luni vechime în 
specialitate; -referent de specialitate -1 post: 
studii superioare, absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul tehnic- responsabil 
transport; -minim 3 luni vechime în specia-
litate; -referent de specialitate -1 post: 
-studii superioare, absolvite cu diplomă de 
licență- responsabil comunicare; -minim 3 
luni vechime în specialitate; -șofer -1 post: 
-studii medii; -permis de conducere 
BE+CE+DE; -atestat șofer profesionist 
transport persoane; -cartela conducătorului 
auto; -minim 3 luni vechime în specialitate. 
Desfășurarea concursului va avea loc la 
sediul Complexului Sportiv Național 
„Lascăr Pană”, din Baia Mare, bd.Unirii, 
nr.14A, județul Maramureș, astfel: -în data 
de 3 mai 2019, ora 10.00 -proba scrisă; -în 
data de 9 mai 2019, ora 10.00 -proba 
interviu. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Complexului Sportiv Național „Lascăr 
Pană”. Informații suplimentare se pot 
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obține la sediul Complexului Sportiv Nați-
onal „Lascăr Pană”, din Baia Mare, bd.U-
nirii, nr.14A, județul Maramureș, sau la tel. 
0362.108.100.

l Primăria Comunei Gura Foii organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie temporar 
vacante din cadrul Aparatului de Speciali-
tate al Primarului Comunei Gura Foii, 
judeţul Dâmbovița: inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, din cadrul Comparti-
mentului Contabilitate, Finanțe, Impozite, 
Taxe. Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Gura Foii, judeţul 
Dâmbovița, astfel: în data de 09 aprilie 
2019, ora 10.00, proba scrisă, iar interviul 
va avea loc la data de 11 aprilie 2019, ora 
10.00. Vechime: minim 1 an în specialitatea 
studiilor. Condițiile necesare ocupării func-
ției publice de clasa I: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 8 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Gura Foii, 
judeţul Dâmbovița. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.49 din 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008, modifi-
cată și completată. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează la 
sediul Primăriei Gura Foii, județul Dâmbo-
vița, și pe site-ul instituției. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Gura Foii, județul Dâmbovița, și la număr 
de telefon: 0245.711.586, persoană de 
contact: d-na Vasile Andreea Raluca, secre-
tarul comunei Gura Foii.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa locali-
tatea București, 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 prin-
cipal PL -Laborator Analize Medicale; -1 
post asistent medical generalist PL -Secția 
Clinică Medicină Internă. Condițiile gene-
rale și specifice: Asistent medical principal 
generalist -PL: -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă; -5 ani vechime 
în specialitate; Asistent medical generalist 
-PL: -diplomă de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă; -6 luni vechime în speciali-
tate; -curs specializare „Nutriție și diete-
tică”. Data concursului: -19.04.2019, ora 
10.00 -proba scrisă; -25.04.2019 -interviul, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a dosa-
relor: 11.04.2019. Calendarul de desfășu-
rare a concursului, bibliografia și tematica 
se afișează la sediul și pe site-ul spitalului: 
www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: ec.
Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

l În scopul  desfășurării  activităţii, în 
condiţii de eficienţă și eficacitate, CMEB 
SA, cu sediul din Splaiul Unirii, nr. 76, 
Corp A, Mezanin și etaj 1, București Sector 
4, scoate la concurs, pe durată nedetermi-
nată, cu normă întreagă, următoarele 
posturi, după cum urmează: Secţia 
Infrastructură: -3 posturi inginer, -5 posturi 
instalatori tehnico-sanitari, -5 posturi sudor, 
-3 posturi lăcătuș mecanic, -1 post muncitor 
necalificat, -1 post zidar, -1 post frigoteh-
nist. Serviciul Proiectare: -1 post inginer. 
Serviciul Resurse Umane, Salarizare: -1 
post specialist resurse umane. Serviciul 
Comercial, Aprovizionare, Contracte: -1 
post economist, 1 post analist servicii. 
Serviciul Juridic: -1 post manager îmbună-
tăţire procese. Serviciul Achiziţii: -1 post 
expert achiziţii publice. Dosarele de 
înscriere se vor depune la sediul companiei 
până la data de 03.04.2019, ora 12,00 și vor 
conţine în mod obligatoriu: Cererea de 
înscriere la concurs însoțită de CV; copia 
actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii și ale altor acte ce atestă efectuarea 
unor specializări/cursuri necesare ocuparii 
postului; copii dupa certificatele de califi-
care în meserii; adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată de către medicul de familie. Copiile de 
pe actele prezentate vor fi însoţite de docu-
mentele originale. Criteriile de selecţie și 
condiţiile de participare la concurs, tema-
tica și bibliografia sunt precizate în Anunţu-

rile extinse privind selecţia pentru ocuparea 
posturile mai sus menţionate și se găsesc la 
sediul companiei, etaj.1, și pe pagina de 
internet a CMEB SA la adresa www.cmeb.
com.ro. Informații la telefon: 0728.121.056 
–Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 

l Spitalul Municipal Urziceni  organizeaza 
concurs, in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 95/2006 privind reforma in dome-
niul sanatatii, cu modificarile si completa-
rile ulterioare si a Ordinului nr. 284/2007 
privind aprobarea Metodologiei - cadru de 
organizare  si desfasurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea functiilor 
specifice comitetului director din spitalele 
publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru ocuparea urmatoarelor 
functii specifice comitetului director: 
Director Medical. Concursul cuprinde  
urmatoarele probe de evaluare: a) proba 
scrisa; b) sustinerea proiectului de speciali-
tate pe o tema din domeniul de activitate al 
postului; c) interviul de selectie. Concursul 
se va desfasura la sediul unitatii din Muni-
cipiul Urziceni, strada Teilor nr. 39, judetul 
Ialomita  dupa cum urmeaza: -proba scrisa: 
in data de 22.04.2019, ora 9,00, sustinerea 
proiectului de specialitate: in data de 
22.04.2019, ora 13,00, sustinerea interviului 
de selectie: in data de 22.04.2019, ora 14,30. 
Dosarele se depun la secretariatul comisiei 
de concurs -pana la data de 15.04.2019  
inclusiv. La concurs se pot inscrie candidatii 
care indeplinesc cumulativ criteriile gene-
rale si specifice conform OMSP nr. 
284/2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 1. Criterii generale: a) au domici-
liul stabil in Romania; b) nu sunt condam-
nati penal sau in curs de urmarire penala; 
c) sunt apti din punct de vedere medical 
(fizic si neuropsihic); d) nu au varsta de 
pensionare, conform legislatiei in vigoare. 
2. Criterii specifice: -sunt absolventi de 
invatamant universitar de lunga durata, cu 
diploma de licenta sau echivalenta in profil 
medicina; -sunt confirmati cel putin medic 
specialist; -au minim 5 ani vechime in 
specialitatea respectiva. Regulamentul de 
organizare si desfasurare a concursului, 
temele -cadru pentru proiect/lucrarea de 
specialitate, precum si bibliografia se  
afiseaza pe site-ul Spitalului Municipal 
Urziceni www.spitalul-urziceni.ro, si la 
sediul spitalului.  Relatii suplimentare si 
alte mentiuni referitoare la organizarea 
concursului vor fi puse la dispozitie la 
sediul  unitati i  sau la telefon nr. 
0232/25.53.75 int.131, cat si pe site-ul www.
spitalul-urziceni.ro.

l Institutul Naţional de Statistică organi-
zează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post contractual 
vacant de execuție, Direcția Generală de 
Demografie și Statistică Socială-Direcția de 
studii, proiecții demografice și recensă-
mântul populației -Serviciul de demografie, 
statistica sănătății, culturii și justiției: -1 
post  consilier I A. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani. Concursul se organizează 
la sediul Institutului Naţional de Statistică 
din București, Bd. Libertăţii 16, sector 5, 
București, în data de 22.04.2019, ora 10:00, 
proba scrisă. Dosarul de înscriere la 
concurs se poate depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al României 
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţi-
onal de Statistică din bd. Libertăţii nr.16, 
sector 5, București. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 6  din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Condiţiile de participare la 
concurs aprobate și bibliografia stabilită se 
afișează la sediul Institutului Naţional de 
Statistică și pe site-ul Institutului Naţional 
de Statistică (www.insse.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Institutului 
Naţional de Statistică și la numărul de 
telefon: (021) 317.77.82.

l Prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 54/26 martie 
2019, Consiliul Superior al Magistraturii a 
aprobat organizarea, prin intermediul Insti-
tutului Naţional al Magistraturii, la Bucu-

rești, în perioada 28 martie -8 iulie 2019, a 
concursului de admitere în magistratură, în 
condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor și procuro-
rilor, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea a 48 
posturi de judecător la judecătorii și 34 
posturi de procuror la parchetele de pe 
lângă judecătorii. Distinct de posturile 
scoase la concurs, în conformitate cu dispo-
ziţiile art. 3 alin. 3 teza a doua din regula-
ment, a fost aprobată o listă cu 325 posturi 
de judecător și 47 posturi de procuror, în 
privinţa cărora Plenul poate dispune supli-
mentarea posturilor scoase la concurs. 
Cererile pentru înscrierea la concurs se 
depun până la data de 18 aprilie 2019 la 
tribunalele și la parchetele de pe lângă 
tribunale, în ale căror circumscripţii domi-
ciliază candidaţii. La concursul de admitere 
în magistratură se pot înscrie persoanele 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 
14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 
303/2004, privind statutul judecătorilor și 
procurorilor republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și condiţiile privind 
lipsa antecedentelor penale și a cazierului 
fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din 
aceeași lege, cu o vechime în specialitate de 
cel puţin 5 ani, în funcţiile prevăzute de 
lege, la data susţinerii primei probe a 
concursului. Taxa de înscriere la concurs 
este de 650 RON. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de pe paginile de Internet ale 
Consiliului Superior al Magistraturii și 
Institutului Naţional al Magistraturii (Web: 
www.csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

CITAŢII
l Pârâta Zama Paraschiva este citată la 
Judecătoria Dorohoi, Ds. 3796/222/2018, 
la data de 17.04.2019, pentru divorţ.

l Condrad Cati este citata la Judecatoria 
Braila, pe data de 09.04.2019, la sala 4, in 
calitate de parat in proces cu reclamantii 
Condrad Neculina, Condrad Nicu si  Sava 
( C o n d r a d )  Ta n i a ,  i n  d o s a r u l 
19148/196/2018, avand ca obiect partaj 
judiciar , parati fiind Apostu Paraschiva, 
Condrad Serghi, Manole Anisoara, 
Manole Adrian, Manole Eftimie

l Ilovsan Adrian-Onisim, appellant in 
dosar nr. 1761/265/2016 al tribunalului 
Bistrita-Nasaud, cheama in judecata 
paratii Sandu Ioachim Bichigean Ana, 
pentru data de 24aprilie 2019, ora 10:00.

l Numitul Radu Ștefan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Reviga, sat. 
Crunți ,str. Locotenent Nae Ion, nr. 13, 
Jud. Ialomița , este citat la Judecătoria 
Slobozia în data de joi, 04 Aprilie 2019, ora 
8:30, Complet 8, camera sala 1 Penal, în 
cal i tate  de pârât  în dosarul  nr. 
4500/312/2018 ce are ca obiect înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității. 

l Numitul Cotea Mihai Fănel, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna Reviga, sat. 
Rovine ,str. Cuza Vodă, nr. 48, Jud.
Ialomița , este citat la Judecătoria Slobozia 
în data de joi, 04 Aprilie 2019, ora 
8:30,Complet 8, camera sala 1 Penal, în 
c a l i t a t e  d e  p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.4297/312/2018 ce are ca obiect înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității. 

l Numitul Cotea Victor Nicușor, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în comuna 
Reviga, sat. Rovine , str. Cuza Vodă, nr.48, 
Jud.Ialomița , este citat la Judecătoria 
Slobozia în data de joi, 18 Aprilie 2019, ora 
8:30, Complet 8, camera sala 1 Penal, în 
c a l i t a t e  d e  p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.3668/312/2018 ce are ca obiect înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității. 

l Numitul Vasile Cosmin Daniel Andrei, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Reviga, str. Soldat Istudor Coman, 
nr.37, Jud.Ialomița , este citat la Judecă-
toria Slobozia în data de joi, 23 Mai 2019, 
ora 8:30, Complet 3, camera sala 2 Civil, în 
cal i tate  de pârât  în dosarul  nr. 
5592/312/2018 ce are ca obiect înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității.

l Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Vâlcea cheamă în 
judecată pe numitul Jura Ilie, domiciliat  
în comuna Lăpușnicu Mare, județul 
Caraș-Severin, în calitate de intimat, în 
dosarul civil nr. 470/90/2019, cu termen de 
judecată la data de 29.03.2019, având ca 
obiect înlocuire măsură de protecție 
specială, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Numita Popescu Ana Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, str.Lips-
cani, nr.30, jud.Dolj, este citată în data de 
06.06.2019, ora 09.00, la Judecătoria 
Craiova, cu sediul în Mun.Craiova, 
str.A.I.Cuza, nr. 30, jud. Dolj, complet 
CMF1, în calitate de pârâtă în dosarul 
nr.25856/215/2018 pentru divorț, recla-
mant fiind Popescu Constantin Mugurel.  

l Numitul Băicoianu Ion, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în București, Str.
Foișorul de Foc, nr.1, et.5, ap.16, sector 2, 
este citat cu mențiunea de a se prezenta 
personal la interogatoriu la Tribunalul 
București, Secția a IV-a Civilă din Bd.
Unirii, nr.37, cam.247, complet F13, în 
ziua de marți, 9 aprilie 2019, ora 8.30, în 
calitate de pârât în dosarul nr.1858/3/2018, 
în proces cu reclamanții Petre Ion și Pris 
SRL, hotărâre care să țină loc de act 
autentic.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul 
Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P21, sc. C, ap. 28, 
judeţul Tulcea, la data de 27.06.2019, ora 
10:30, persoanele cu vocaţie succesorală 
legală sau testamentară, la succesiunea 
defunctei Rotaru Maria, decedată la data 
de 23.08.2018, cu ultimul domiciliu în 
mun. Tulcea, judeţul Tulcea, în dosar 
succesoral nr. 29/2019, în vederea dezba-
terii succesiunii.

l Numita Zilinski Paula, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în București, str.Dr.Teohari 
Anibal, nr.15, sector 5, este chemată la 
Judecătoria Craiova,  în dosarul 
nr.24382/215/2018, cu termen de judecată 
la data de 15.04.2019 -în calitate de pârâtă.

l Sindicatul Tisa Someș, cu ultimul sediu 
cunoscut în municipiul Satu Mare, str.25 
Octombrie, nr.11, județul Satu Mare, este 
citat în calitate de pârât, în data de 
30.05.2019, la Judecătoria Satu Mare, 
Camera Sala 7, ora 13.00, în proces cu 
reclamanta Davidu Floare, în dosar 
nr.12412/296/2018, având ca obiect uzuca-
piune.

l Numitul Ursulean Florin Dumitru cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraș 
Bucecea, str. Gării nr. 40, judeţul Botoșani, 
este chemat în instanţă,  în data de 
12.04.2019, ora 13:30, la Judecătoria Boto-
șani, în calitate de pârât în dosarul nr. 
17820/193/2018 având ca obiect „divorţ și  
exercitarea autorităţii părintești”.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa soli-
cite de la Administratia Bazinala de Apa 
Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor de 
“lucrari de suprafata foraj, echipare si 
conducta de amestec la sonda 527 Barbun-
cesti” propus a fi amplasat in localitatea 
Barbuncesti, extravilan, Judetul Buzau. 
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si recoman-
dari se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, 
cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa soli-

cite de la Administratia Bazinala de Apa 
Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor de 
“lucrari de suprafata foraj, echipare si 
conducta de amestec sonda 524 Barbun-
cesti” propus a fi amplasat in localitatea 
Barbuncesti, extravilan, Judetul Buzau. 
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si recoman-
dari se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, 
cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa soli-
cite de la Administratia Bazinala de Apa 
Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor de 
“lucrari de suprafata foraj, echipare si 
conducta de amestec sonda 529 Barbun-
cesti” propus a fi amplasat in localitatea 
Barbuncesti, extravilan, Judetul Buzau. 
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si recoman-
dari se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, 
cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
de faliment a debitorului SC P&G Util 
Confort SRL, CIF: 33600052, J25/253/2014, 
dosar nr. 726/101/2018* -Tribunalul Mehe-
dinţi. Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 22.04.2019; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor la 13.05.2019; Termen 
pentru depunerea eventualelor contestații 
este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
suplimentar și pentru afișarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor la 
10.06.2019. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l SC Smart Diesel SRL cu sediul în locali-
tatea Chisineu-Cris, str. Dunarii, Nr.1/A, 
judetul Arad anunţă intenţia de obtinere  a 
autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu 
cod CAEN (rev 2) 4730 - Comert cu 
amănuntul al carburantilor pentru autove-
hicule în magazine specializate, desfășurată 
la punctul de lucru din Loc. Giurgiu, 
Soseaua Bucuresti, DN5 km 1, jud. 
Giurgiu.

l Alvi Serv SRL anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„Amplasare hală structură metalică +3 
incineratoare deșeuri origine animală” 
propus a fi amplasat in Arad, Zona CET, 
județul Arad. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM 
Arad din Arad, str. Splaiul Mureșlui, FN, 
județul Arad și la sediul titularului din 
Arad, str. Bradului, nr. 38, județul Arad, în 
zilele de luni -vineri, între orele 8-14. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureșului, 
FN, județul Arad.

l Municipiul Arad anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul- 
Termoficare în Arad- reabilitarea rețelei de 
transport și distribuție a energiei termice și 
transformarea punctului termic din carti-
erul Aradul Nou, propus a fi realizat în 
Arad, str.Muncii, nr.1 (pentru punctul 
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termic) și intravilanul Municipiului Arad 
(pentru reabilitări rețele), jud.Arad. Infor-
mațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad din Arad, 
str.Splaiul Mureș, FN, jud.Arad și la sediul 
titularului din Arad, B-dul.Revoluției, 
nr.75, în zilele de luni-vineri, între orele 
8.00-16.30. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Arad din 
Arad, str.Splaiul Mureșului, FN, jud.Arad.

l Anunţ public. S.C. Lidl Discount S.R.L., 
cu sediul în sat Nedelea, comuna Aricești 
Rahtivani, DN 72 Crângul lui Bot, km 
73+810, județul Prahova, anunță public 
solicitarea de obținere a autorizației de 
mediu pentru obiectivul „magazin LIDL” 
amplasat în Slobozia, Strada Gării, nr.2, 
județul Ialomița. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind acti-
vitatea menționată vor fi transmise în scris 
și sub semnătură la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ialomița, din Slobozia, 
str. Mihai Viteazul, nr. 1, județul Ialomița, 
Telefon: 0243/232.971; Fax 0243/215.949, 
Email: office@apmil.anpm.ro, de luni - joi 
între orele 8.00- 16.30, vineri între orele 
8.00-14.00.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin actiunea civil 
ace  face  ob iec tu l  dosarulu i  nr. 
14970/55/2018 al Judecatoiria Arad, 
reclamanta Parjol ZAgata persida soli-
cita dobandirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate private asupra 
imobilului inscris in CF nr. 313677 
Pecica cu nr. top 247-Pecica (CF vechi 
4498-Pecica), constand in teren intra-
vilan si casa in suprafata de 543 mp, 
situat in pecica, nr. 212 (actumalmente 
Str. 319 nr. 35), jud. Arad, imobil asupra 
caruia in cartea funciara sunt mentio-
nate ca proprietare tabulare numitele 
Sarfi Ana si radau Valeria, precum si 
CAP din Comuna Pecica, invitam pe cei 
interesati sa faca opozitie fata de 
aceasta actiune, in termen de o luna de 
la afisarea prezentei somatii, in caz 
contrar urmand a se trece la judecarea 
cauzei. Termen de judecata fixat in 
cauza: 09 mai 2019- ora 11:00, sala 146.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al SC 
Upetrolam SA convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor pentru data 
de 06 mai 2019, la ora 14:00, la sediul 
societăţii din București, șos.Berceni nr.104, 
sector 4, cu următoarea ordine de zi: 1.
prezentarea raportului consiliului de 
administraţie privind exerciţiul financiar 
2018; 2.prezentarea și aprobarea situaţiilor 
financiare anuale ale societăţii pentru 
exerciţiul financiar 2018; 3.prezentarea 
raportului auditorului financiar extern 
pentru exerciţiul financiar 2018; 4.apro-
barea descărcării de gestiune a consiliului 
de administraţie pentru exerciţiul finan-
ciar 2018; 5.prezentarea și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2019; 6.prezentarea și aprobarea progra-
mului de investiţii, modernizări și reparaţii 
pentru anul 2019; 7.alegerea/ prelungirea 
contractului administratorilor din Consi-
liul de Administraţie al SC Upetrolam SA, 
lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și califi-
carea profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se află la 
dispoziţia acţionarilor pentru consultare și 
completare la sediul societăţii; 8.alegerea/ 
prelungirea contractului auditorului finan-
ciar și stabilirea duratei contractului de 
audit; 9.fixarea remuneraţiei cuvenite 
pentru exerciţiul în curs membrilor Consi-
liului de Administraţie și cenzorilor; 10.
diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului la 
prima convocare, adunarea se reprogra-
mează în același loc și la aceeași ora, 
pentru data de 07 mai 2019.

l Președintele Consiliului de Adminis-
traţie Dl.  Nasir Iqbal,  convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
acţionarilor Societăţii Agrozootehnica 
Făcăeni S.A., cu sediul în comuna 
Făcăeni, strada Fetești nr. 264, Corp C2, 
parter, biroul nr. 1, judetul Ialomiţa, 

având nr. de ordine în Registrul Comer-
ţului J21/463/2012, cod fiscal RO 
2081346 („Societatea”), din iniţiativa 
Consiliului de Administraţie, pentru 
data de 02.05.2019, orele 10.00, la sediul 
social al Societăţii. În cazul în care 
Adunarea Generală convocată nu se va 
putea ţine la data primei convocări, din 
lipsa de cvorum, o a doua adunare gene-
rală se va putea ţine pe data de 
03.05.2019, ora 10.00, la sediul social al 
Societăţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0728118239. Adunarea 
Generală Extraordinară se convoacă cu 
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
vânzării următorului apartament, 
proprietatea Societăţii, situat în Făcăeni, 
Calea Fetești nr. 249 –253, jud. Ialomiţa, 
respectiv: apartamentul nr. 2, identificat 
cu numărul cadastral 21546-C1-U2, 
situat în blocul C1, scara A, parter, la 
preţul de 51.700,00 RON. 2.Aprobarea 
împuternicirii Dlui. Joao Costa de 
Castro și Dnei Simona -Vasilica Ciubota, 
să îndeplinească toate formalitaţile 
necesare, să semneze în mod valabil, 
antecontractul de vânzare cumpărare, 
contractul de vânzare -cumpărare, și 
orice alte documente necesare, pentru 
imobilul menţionat, în formă autentică, 
semnăturile lor fiind pe deplin opozabile 
Societăţii. 3.Diverse.

l Convocare. Administratorul Unic al 
SC Sticerom SA, înregistrată la Regis-
trul Comerţului cu nr. de ordine 
J40/53/1991, cod unic de înregistrare 
fiscală RO331608, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
la sediul sau din str. Şelari, nr. 9 -11, 
sector 3, București în data de 02.05.2019 
ora 11:00, cu următoarea ordine de zi: 1) 
Schimbarea continutului Actului Consti-
tutiv al subscrisei la capitolul VII– 
“Ges t iunea  soc i e tă ţ i i ” ,  a r t .  20 
“Controlul financiar -contabil al socie-
tăţii” -prin revocarea din funcţie a 
societăţii de auditare S.C. Fea Cost 
S.R.L., cu sediul în București, B-dul 
Burebista, nr. l. bl. Dl5, sc. 3, et. 4, ap. 
123. sect. 3, nr. de ordine în Registrul 
Comerţului  J40/5741/1995,  CUI 
7691299, Sector 3; reprezentată de către 
domnul Coravu Haralambie Corneliu, 
domiciliat în București, Aleea Băiuţ nr. 
2. bl. Al9, sc. E, et. 2, ap. 69. sect. 6, 
având funcţia de Director General 
-motivat de decesul domnului Coravu 
Haralambie Corneliu; -și numirea în 
funcţia de auditor financiar a doamnei 
Muntianu Ana -PFA, având sediul în 
București, bd. Ghica Tei nr. 112, bl. 41, 
sc. B, ap. 97, sect. 2; CIF 22544925, 
auditor financiar conform certificat de 
auditor nr. 4213/29.02.2012 și legitimaţie 
nr. 4213/29.02.2012. 2.Diverse. În cazul 
neîndeplinirii cvorumului din data de 
02.05.2019,  Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor se reprogra-
mează în data de  03.05.2019  la aceeași 
o r a  ș i  l o c .  R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n 
021.3.14.32.27. Administrator Unic 
-Nicolae Cioboiu.  

LICITAŢII
l Bej Bran Cristian anunţă că în 
17.04.2019 ora 10:00, va avea loc la 
sediul biroului din Calea 13 Septembrie 
nr. 231A, et.1, ap. 1, vânzarea prin lici-
taţie publică a imobilului din orașul 
Pantelimon, format din teren intravilan 
arabil în suprafaţă de 5000 mp.

l  Oaky Service SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 
licitatie publica bunul imobilul Motel 
P+E+M in suprafata construita desfa-
surata de 1.718,86 mp, situat in 
Comuna Telega, sat Telega, str. Bailor 
nr. 1335 la pretul de 91.945 EUR plus 
TVA, pret redus cu 65%. Licitatiile vor 
avea loc in zilele de 2, 8, 12 si 16 
aprilie 2019, orele 14 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Plaie-
s i l o r  n r.  4 7  j u d .  P r a h o v a . 
Regulamentul de vanzare si caietul de 
sarcini se pot obtine de la sediul lichi-
datorului judiciar. Relatii suplimen-
tare la tel. 0728.878298.

l SC Corydob Impex SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator judi-
ciar anunta vanzarea la licitatie a tere-
nului  intravi lan neproduct iv  in 
suprafata de 6400 mp, inscris in CF nr. 
20950 a loc. Poiana Campina, la pretul 
de 144.000 lei fara TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 25% din 
cel stabilit in raportul de evaluare si 
aprobat de Adunarea Creditorilor din 
10.01.2019. Sedintele de licitatii vor avea 
loc pe data de: 02.04.2019, 16.04.2019, 
30.04.2019, 14.05.2019, 28.05.2019, 
11.06.2019, 25.06.2019, 09.07.2019, 
23.07.2019 si 06.08.2019 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et.7, cab 7B. Conditiile de partici-
pare la licitatie sunt mentionate in 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar, a carui valoare este de 
3000 lei + TVA. Relatii suplimentare la 
telefon 0344104525. 

l Cabinet Individual de Insolvenţă 
Ştefănescu Cristian, cu sediul în 
Craiova, str. A. I. Cuza, Bl. Patria, Sc. B, 
et. 1, Ap. 5, judeţul Dolj, Nr. matricol: 
1B4603, Tel./Fax: 0251/414187, repre-
zentată de Ştefănescu Cristian, notifică 
faptul că în temeiul art. 71 alin.1 din 
Legea 85/2014 s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de insolvenţă 
împotriva debitoarei S.C. Sicilrom 
Dragocons S.R.L., cu sediul în Mun. 
Slatina, str. Andrei, nr. 16, jud. Olt, 
având J28/700/2012 și C.U.I.: 30898818, 
în dosarul numărul 474/104/2019, aflat 
pe rolul Tribunalului OLT, cu urmatoa-
rele termene limită: 1. Termenul limită 
pentru depunerea cererilor de creanță la 
data de 17.04.2019. 2. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 26.04.2019. 3. 
Termenul pentru întocmirea și afișarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 
10.05.2019. 4. Data primei ședinte a 
Adunării Generale a Creditorilor este 
02.05.2019, ora 13.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Craiova, str. A. I. 
Cuza, Bl. Patria, Sc. B, et.1, Ap. 5, 
judeţul Dolj. Relații la tel.: 0745.574440.

l Debitorul SC Egea Prod SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Teren situat in Mun. Ploiesti, 
Str. Valeni, Nr. 31B, Judet Prahova, 
avand suprafata de 289 mp. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 24.280,00 
Euro exclusiv TVA; Pretul caietului de 
sarcini pentru imobil «teren» aflat in 
proprietatea Egea Prod SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru imobil, 
reprezinta 20% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, din Raportul de evaluare; 
Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO09 
BACX 0000 0017 0621 9000 deschis la 
UniCredit Bank SA, pana la orele 14 am 
din preziua stabilita licitatiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietului de sarcini si a Regulamentelor 
de licitatie pentru proprietatea imobi-
liara si mijloacele fixe de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliara prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 04.04.2019 ora 
15:00, iar daca bunul imobiliar nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data 
18.04.2019; 02.05.2019; 16.05.2019; 
30.05.2019; 13.06.2019, ora 15:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Judet Prahova. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare cu un telefon in 
p r e a l a b i l  d l .  C r i s t i a n  C i o c a n , 
0753.999.028. Anuntul poate fi vizua-
lizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Ministerul Apărării Naţionale, prin 
U.M. 02482 București organizează lici-
taţie publică cu strigare în vederea 
închirierii următoarelor suprafeţe interi-
oare din incinta unităţii situate în str. 

Mircea Vulcănescu, nr.88 astfel: 1. Pavi-
lion B, parter/ Pneumologie /2mp/ 
Automat cafea și Distribuitor produse 
alimentare; 2. Pavilion E, parter/ 
Dermatologie/ 2mp/ Automat cafea și 
Distribuitor produse alimentare; 3. Pavi-
lion H, parter/ Cardiologie II/ 2mp/ 
Automat cafea și Distribuitor produse 
alimentare; 4. Pavilion V, parter, scara I 
-Balneofizioterapie/ 2mp/ Automat cafea 
și Distribuitor produse alimentare; 5. 
Pavilion V, parter, scara II –Balneofizio-
terapie/ 2mp/ Automat cafea și Distribu-
itor produse alimentare; 6. Pavilion V, 
etaj III/ Cardiologie I/ 2mp/ Automat 
cafea și Distribuitor produse alimentare; 
7. Pavilion Z, scara S, parter/ Angio-
grafie/ 1mp/ Automat cafea; 8. Pavilion 
Z, scara S, etaj I/ ATI-CCV/ 1mp/ 
Distribuitor produse alimentare; 9. Pavi-
lion Z, scara S, etaj 2/ Chirurgie cardio-
vasculara/ 1mp/ Automat cafea; 10. 
Pavilion Z, scara S, etaj 3/ Ortopedie/ 
1mp/ Distribuitor produse alimentare; 
11. Pavilion Z, scara S, etaj 7/ Chirurgie 
Buco-maxilo-faciala/ 2mp/ Automat 
cafea și Distribuitor produse alimentare; 
12. Pavilion Z, scara C, parter/ Neuro-
chirurgie/ 1mp/ Automat cafea; 13. 
Pavilion Z, scara C, etaj I/ ATI/ 2mp/ 
Automat cafea și Distribuitor produse 
alimentare; 14. Pavilion Z, scara C, etaj 
3/ Ortopedie/ 2mp/ Automat cafea și 
Distribuitor produse alimentare; 15. 
Pavilion Z, scara C, etaj 4/ Chirurgie 2/ 
1mp/ Automat cafea; 16. Pavilion Z3, 
scara M, demisol/ UPU/ 1mp/ Automat 
cafea; 17. Pavilion Z3, scara M, parter/ 
Receptie ambulatoriu/ 2mp/ Automat 
cafea și Distribuitor produse alimentare; 
18. Pavilion Z3, scara M, etaj I/ Cabinete 
medicale Ambulatoriu/ 1mp/ Automat 
cafea; 19. Pavilion Z3, scara M, etaj II/ 
Cabinete medicale Ambulatoriu/ 2mp/ 
Automat cafea și Distribuitor produse 
alimentare; TOTAL spaţii construite= 
30mp. Operatorii economici participanţi 
la licitaţia cu strigare vor avea în vedere 
că suprafaţa totală închiriată este de 
30mp, aferentă tuturor celor 19 supra-
feţe din tabelul de mai sus. Scopul 
închirierii suprafeţelor interioare este 
desfășurarea activităţii de comerciali-
zare de cafea/ ceai băuturi răcoritoare, 
produse alimentare prin intermediul 
unor dozatoare automate (fără operator/ 
vânzător). Licitaţia are loc în ziua de 
10.04.2019 ora 10.00 la sediul U.M. 
02482 București din str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88, sector 1,  București. În caz 
de neadjudecare, licitaţia se repetă în 
ziua de 19.04.2019 ora 10.00 și în ziua de 
03.05 ora 10.00 la aceeași adresă. Condi-
ţiile privind participarea și adjudecarea 
sunt cuprinse în caietul de sarcini, care 
se achiziţionează de la sediul U.M. 
02482 București, începând cu ziua de 
29.03.2019, contra sumei de  25 lei, care 
se depune la casieria unităţii militare. 
Ofertele împreună cu celelalte docu-
mente se depun la registratura unităţii 
militare, până la data de 08.04.2019 ora 
15.00. Garanţia de participare se 
exprimă în lei și se constituie prin scri-
soare de garanţie bancară, care se 
prezintă în original, sau prin depunere 
în numerar la casieria unităţii militare 
sau prin virament bancar în contul 
unităţii până la data și ora depunerii 
ofertei.  Informaţii suplimentare se obţin 
la sediul unităţii militare sau la telefon  
021/319.30.52 interior 281.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria Comunei 
Răstoliţa, comuna Răstolița, nr. 335, 
județul Mureș, cod fiscal: 4578032, 
telefon/fax: 0265.532.339, e-mail: rasto-
lita@cjmures.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: terenuri, 
având categoria de folosinţă pajiști în 
suprafaţă disponibilă de 170,75 hectare- 
6 loturi, și anume: -Brad-Paltin: 23,44 
ha, nr.parcelă 2A; -Podireul cu butuci, 
Podireul Gării: 18,41 ha, nr.parcelă 5, 6; 
-Valea Iodului: 22,27 ha, nr.parcelă 10, 
11, 12, 13; -Borta, Belciu, Ciungitura: 

21,76ha, nr.parcela 14, 15, 17, 18, 19; 
-Sărăcinul Mare,  Sărăcinul Mic: 
23,84ha, nr.parcelă 20, 21A, 21B; 
-Fântânel: 61,03 ha, nr.parcelă 22, din 
domeniul public al comunei Răstoliţa, 
judeţul Mureș, pentru realizarea lucră-
rilor de exploatare raţională și întreţi-
nere a acestor pajiști. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: la 
sediul Primăriei Comunei Răstolița. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se 
poate procura, prin solicitare scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Răstolița. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: la 
Secretariatul Primăriei Comunei Răsto-
lița, comuna Răstolița, nr.335, județul 
Mureș. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Nu este cazul. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
15.04.2019, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: la sediul Primăriei 
Comunei Răstolița. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 22.04.2019, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Răstolița, 
nr.335, comuna Răstolița, județul Mureș. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 22.04.2019, ora 13.00, la 
sediul Primăriei Comunei Răstolița, 
nr.335, județul Mureș. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și /
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Târgu-Mureș, loca-
litatea Tg.Mureș, str.Justiţiei, nr.1, 
județul Mureș, cod poștal: 540069, 
telefon: 0265.260.323, fax: 0265.222.776, 
e-mail: tr-mures-reg@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 27.03.2019.

PIERDERI
Pierdut Atestat Taxi seria CPTx nr. 
0141308 emis pe numele Andrei Aurel. 
Il declar nul.

l Pierdut certificat de nastere pe 
numele Pintilie Victor, nascut in comuna 
Valea Mare, judetul Dambovita la 
07.07.1945.  Il declar nul.

l Pierdut certificat constatator emis la 
30.09.2015 al S.C. Dewatering & Silent 
Piling S.R.L avand  CUI 31203650, 
eliberat  de ORC de pe langa Tribunalul 
Bucuresti in baza declaratiei pe propria 
raspundere  inregistrata  sub nr. 
353719/28.09.2015, privind activitatile 
care se desfasoara la beneficiari si/sau in 
afara sediilor proprii. Il declaram nul.

l Honeywell International Services, cu 
sediul social în București, Sector 2, Str.
George Constantinescu, Nr.3, Zona A și 
Zona B,  Etaj  5 ,  J40/2745/2009, 
CUI:25215790, declar pierdut Certificatul 
constatator din data de 17.07.2017 pentru 
sediul social din București, Sectorul 2, Str. 
George Constantinescu, Nr.3, Zona A și 
Zona B, Etaj 5. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator de 
suspendare a activității PFA Hiticaș 
Mihaela-Ioana-  CUI:  35297797, 
F6/859/07.12.2015. Îl declar nul.

l Pierdut certificat manager transport 
nr. 26128 eliberat de ARR Tulcea la data 
de 07.08.2010 pe numele Bolat Sermin. 
Se declară nul.

lPierdut legitimaţie de transport pe 
numele Adam Cristian emisă de Univer-
sitatea de Arhitectură și Urbanism Ion 
Mincu.



În Luna Femeii, Jurnalul îţi face un cadou de excepţie!

Decupează 10 taloane publicate în ziar în perioada 
4 - 29 martie 2019, trimite-le pe adresa Jurnalul,  
bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, clădirea 2, etaj 1, 

Sector 2, Bucureşti şi eşti înscris în tragerea la sorţi

- Regulamentul concursului poate fi consultat  
pe www.jurnalul.ro şi la sediul organizatorului.
- Cele 10 taloane trimise trebuie să fie numero-

tate diferit şi se primesc până la data de  
5 aprilie 2019 (data poştei)

- Câştigătorii vor fi anunţaţi în ziarul din 16 
aprilie, iar premiile vor fi expediate GRATUIT prin 

curier la adresa indicată în taloane.

Ceas Sekonda EDITIONS 2400
Stil: fashion casual
Culoare: aur roz
Mecanism: quartz 
Provenienţă mecanism: japonez
Sistem închidere: 
cataramă tip bijuterie

        de 
ceasuri 

oferite de 

20

Câştigă un superb
ceas de damă
în valoare de 
339 de lei!

NUME ȘI PRENUME .................................................................
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TALON 
NR. 19

Produs 
original.

24 de luni 
garanție


