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OFERTE SERVICIU
l Angajăm prelucrător eroziune. Tel. 
0744.343.864.

l SC Paradise Travel SRL angajează Specialist în 
planificarea, controlul, raportarea performanței 
economice. 0749.570.016.

l Primăria Municipiului Dorohoi, cu sediul în: 
municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica , nr.34, 
județul Botoșani, în baza Hotărârii de Guvern 
nr.286/2011, precum si a OUG nr.57/2019, organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant, pentru 1 funcție de natura contractuala de 
execuție, astfel: Denumirea postului: 1 post de 
muncitor calificat. Condiții specifice de participare 
la concurs: 1) PENTRU POSTUL DE MUNCITOR 
CALIFICAT (GRUPA 7, CONFORM COR): 
nivelul studiilor: studii medii, finalizate cu diploma 
de bacalaureat. calificări: subgrupa majora 71 - 
Muncitori constructori si asimilați, exclusiv electri-
cieni; grupa minora 711 - muncitori constructori si 
asimilați; grupa de baza 7115 - dulgheri si tâmplari; 
vechime în specialitatea studiilor: fără condiții de 
vechime. Data, ora și locul de desfășurare a concur-
sului: Proba scrisă: 24.03.2020, ora 10.00, la sediul 
instituției. Interviu: in maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în  termen de 10 de zile 
lucrătoare de la data  afișării anunțului, respectiv in 
perioada 02.03.2020- 13.03.2020. Date contact: 
Primăria Municipiului Dorohoi, Compartimentul 
Resurse Umane, telefon 0231/610133 int.113.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. 
Matei Balș”, cu sediul în localitatea București, str. 
Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în conformitate cu 
prevederile HG 286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale 
vacante, pe durată nedeterminată: 16 (șaisprezece) 
posturi Asistent medical, generalist (PL) -Compar-
timent Boli Infecțioase (Febre hemoragice); -12 
(doisprezece) posturi Infirmieră (G) -Comparti-
ment Boli Infecțioase (Febre hemoragice); -10 
(zece) posturi Îngrijitoare (G) -Compartiment Boli 
Infecțioase (Febre hemoragice); -5 (cinci) posturi 
Statistician medical (M) -Compartiment Boli 
Infecțioase (Febre hemoragice). Concursul se va 
desfășura la sediul institutului, după următorul 
calendar: -Termenul de depunere al dosarelor: 
16.03.2020, ora 13.00; -Proba psihologică: în data 
de 24.03.2020, ora 10.00; -Proba scrisă: în data de 
26.03.2020, ora 10.00; -Proba practică: în data de 
01.04.2020, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: pentru postul de Asistent medical, 
generalist (PL): -diplomă de școală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 
luni vechime ca asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului; pentru postul de Infirmieră (G); 
-școală generală; -curs de infirmiere, organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor 
și Asistenţilor Medicali din România sau curs de 
infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii -Direcţia Gene-
rală Resurse Umane și Certificare; -6 luni vechime 
în activitate; -concurs pentru ocuparea postului; 
pentru postul de Îngrijitoare (G): -școală generală; 
-concurs pentru ocuparea postului; -nu necesită 
vechime; pentru postul de Statistician medical (M): 
-diplomă de studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -concurs pentru ocuparea 
postului; -6 luni vechime în activitate. 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 
Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. 
Matei Balș”. Relaţii suplimentare la sediul Institu-
tului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei 

Balș”, persoană de contact Teh.ec.Ștefan Alexan-
dru-Marius, telefon: 021.201.09.80 -interior 3055, 
adresa e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecțio-
narea Personalului din Transporturi Navale 
-CERONAV, cu sediul în Constanța, str. Pescarilor, 
nr.69A, județul Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: 
-Inginer grad Specialist IA, în cadrul Biroului 
investiții publice, conform HG nr.286/23.03.201. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.03.2020, ora 10.00; -Proba orală 
(Interviu) în data de 26.03.2020, ora 10.00. Această 
probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi 
admiși la proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul ingi-
nerie; -vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 16.03.2020, ora 15.00, la 
sediul din str. Pescarilor, Constanța. Relaţii supli-
mentare la sediul: CERONAV, str. Pescarilor, 
nr.69A, persoană de contact: Pop Ionela, telefon 
0241.639.595, e-mail: ionelapop@ceronav.ro.

l Grădinița cu Program Prelungit „Motanul 
Încălțat”, cu sediul în Galați, str. Costache 
Conachi, nr.2C, judeţul Galați, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Muncitor: Număr posturi: 1, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 27.03.2020, ora 
09.00; -Interviu în data de 31.03.2020, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
muncitor calificat; -nu sunt condiții de vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Grădinița cu Program Prelungit 
„Motanul Încălțat” Galați. Relaţii suplimentare la 
sediul: Grădiniței cu Program Prelungit „Motanul 
Încălțat” Galați, persoană de contact: Istrate 
Catrina, telefon 0752.166.289, e-mail: istrate_
catrina@yahoo.com.

l Primăria Comunei Voinești, judeţul Iași, str. 
Principală, nr.153, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată de: coordonator centru în cadrul 
Centrului de zi pentru copii Ioanid Romanescu, 
din sat Voinești, comuna Voinești, județ Iași, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
24.03.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Voinești, judetul Iași, etaj 1, sala de ședințe; -Proba 
interviu se va stabili ulterior. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: studii de licență de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
Asistență Socială; -vechime: nu necesită vechime, 
însă ar fi un atu. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Voinești, județul Iași, la comparti-
mentul Resurse Umane, până pe data de 
16.03.2020. Relaţii suplimentare la sediul: Primă-
riei Voinești, persoană de contact: Vătămanu 
Alexandra, telefon 0232.294.755, e-mail: contact@
primariavoinești-iasi.ro.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în str. Școlii, 
nr.79, comuna Ciolpani, județul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -administrator financiar, perioadă 
nedeterminată post vacant, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
Școala Gimnazială Nr.1, str. Școlii, nr.79, comuna 
Ciolpani, conform calendarului: -Proba scrisă: 
24.03.2020, ora 09.00; -Proba practică: 24.03.2020, 
ora 14.00; -Interviul: 25.03.2020, ora 09.00. Dosa-
rele se depun în termen de 10 zile lucrătoare. 
Pentru participarea la concurs candidații trebuie sǎ 
îndeplineascǎ următoarele condiții: -Studii econo-
mice superioare; -Vechime în specialitate; -Cunoș-
tinţe de legislație specifică locului de muncă. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.1 Ciolpani sau la tel./fax 
021.266.81.25, e-mail: scciolpani@gmail.com. 
Bibliografia și tematica sunt postate la avizierul 
unității școlare.

l Spitalul Municipal Fălticeni, județul Suceava, 
organizează concurs în conformitate cu prevederile 
HGR 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, la sediul unității din strada Ion Creangă, 
numărul 1, Fălticeni, pentru ocuparea unor posturi 
contractual temporar vacante: -2 posturi de asis-
tent medical debutant, Secția Obstetrică -Gineco-
logie; -1 post de statistician medical debutant, 
Secția Boli infecțioase; -1 post de infirmieră debu-
tantă, Secția ATI. Proba scrisă va avea loc în data 
de 18.03.2020, ora 10.00. Data și ora interviului vor 
fi anunțate după proba scrisă. -1 post de economist 
II, Serviciul AATA; -1 post de economist IA, Servi-
ciul financiar contabil. Proba scrisă va avea loc în 
data de 18.03.2020, ora 13.00. Data și ora inter-
viului vor fi anunțate după proba scrisă. Condiții 
specifice de participare pentru asistent debutant: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de asistent 
medical generalist; -vechimea nu este necesară. 
Condiții specifice de participare pentru statistician 
debutant: -diplomă de bacalaureat; -diplomă de 
asistent medical generalist; -diplomă/certificat 
absolvire curs de operator calculator; -vechimea nu 
este necesară. Condiții specifice de participare 
pentru infirmieră debutantă: -diplomă de 10 clase; 
-diplomă/certificat de infirmieră; -vechimea nu este 
necesară. Condiții specifice de participare pentru 
economist II: -diplomă de licență în specialitate 
economică; -certificat de absolvire a cursurilor de 
Expert achiziții publice (cunoștințe operare 
SICAP); -vechime 3 ani și 6 luni, din care 2 ani de 
efectuare a activității în domeniul achizițiilor 
publice. Condiții specifice de participare pentru 
economist IA: -diplomă de licență în specialitate 
economică; -certificat de absolvire a cursurilor de 
perfecționare privind Contabilitatea bugetară a 
instituțiilor publice; -vechime 6 ani și 6 luni, din 
care 2 ani vechime în unitate sanitara. Dosarele de 
concurs se depun la Serv. RUNOS, până pe data 
09.03.2020, ora 15.00. Anunțul de concurs, biblio-
grafia, tematica de concurs se află afișate la avizi-
erul unității și pe site-ul unității. Relații 
suplimentare se pot obține la telefon numărul 
0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Orășenesc Găești, cu sediul în Găești, 
str.13 Decembrie, nr.170, judeţul Dâmbovița, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
t u a l  v a c a n t e :  - I n f i r m i e r  - S e c ț i a 
Chirurgie-Generală: Număr post -1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 24 martie 2020, ora 

09.00; -Proba interviu în data de 27 martie 2020, 
ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: -școală generală; -curs de infirmiere orga-
nizat de OAMGMAR; -curs de infirmiere organizat 
de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale; -vechime în speciali-
tatea postului: 6 luni vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Orășenesc Găești. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spital Orășenesc Găesti, 
persoană de contact: Runos, telefon 0245.711.189, 
fax 0245.711.028.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, 
județul Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual vacant, conform 
HG nr.286/2011, de: -asistent medical, în cadrul 
Compartimentului Anestezie Terapie Intensivă 
-ATI, al Spitalului Municipal Câmpulung Moldo-
venesc. 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; -se solicită 5 
ani vechime în specialitate. Calendar concurs: 
-24.03.2020, ora 12.00 -proba scrisă; -26.03.2020, 
ora 12.00 -proba practică. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune la Biroul 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal 
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Dosar de executare nr. 41/P/23. Nr. 456 din  24.02.2020. 
Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2020, Luna Februarie, Ziua 24. În temeiul prevederilor art. 250, 
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă 
facem cunoscut că, în ziua de 18, luna Martie, anul 2020, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, 
nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, prima licitaţie. Denumirea bunului mobil. Descriere 
sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare/ preţul de 
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Observaţii, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Maşină hidraulică de spart 
piatră Steinex Igloo 400-BB5VZ1012 seria 1917 din 2013, nr. inventar 6, Nu este cazul, 18900 lei/ 18900 lei, -, 
19%; Autoutilitară Mercedes - Benz Sprinter 311, nr. Id. WDB90361132R593796, alb, nr. înmatriculare HR-12-
MIX, an fabricaţie 2003, Nu este cazul, 85800 lei/ 85800 lei, -, 19%. Total: 104700 lei/ 104700 lei. *) Regimul şi 
cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 
Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, 
la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie 
ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) 
dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală, 32207048 
deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea Ciuc; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) 
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe 
actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, 
cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ... 
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 0266.217558. Data afişării: 27.02.2020.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal 
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Nr. înreg. ANSPDCP 20008. Dosar de executare nr. 
43/M/12. Nr. 2344 din 25.02.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2020, Luna Februarie, Ziua 24. 
În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 07, luna Aprilie, anul 2020, ora 12:00, în 
localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, prin a doua 
licitaţie. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 
Remorcă Annssems PSX30000407, Nu  este cazul, 7.500 lei, 19%; Remorcă Humbaur HT2004-1, Nu este 
cazul, 2.340 lei, 19%; Autoutilitară VW LT 35, Nu este cazul, 12.600  lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii 
depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii 
taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la 
Trezoreria AJFP Harghita; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 
române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) 
declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de 
mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informaţii de 
interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0266 - 217558. Data afişării: 24.02.2020.

Anunț de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel: 
0236.307.718/ fax: 0236.461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați 
organizează, în data de 17.03.2020, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de 
laborator tehnică dentară, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Mazepa I, str. Alexandru 
Lăpuşneanu nr. 28A, lot 22, etaj I; 3. Imobilul este compus din: cameră în suprafață de 7,99 mp, cotă indiviză de 
2,91% din terenul aferent apartamentului în suprafață de 15,13 mp, precum şi cota indiviză de 2,91% din dreptul 
de coproprietate forţată asupra tuturor părților din imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţă 
comună a tuturor coproprietarilor din acest imobil, respectiv suprafața de 8,31 mp, având nr. cadastral nou 
104321-C1-U22; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al Municipiului Galați şi 
desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații privind documentația de participare: 5.1. 
Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul 
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. Prețul Caietului de sarcini este de 50 lei; 6. 
Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în 
conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere a plicurilor: 16.03.2020, ora 13.00; 
6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Biroul 
Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune intr-un singur exemplar; 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedinta 
publică de licitație: 17.03.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, 
email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel.: 0236.412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9. 
Persoană de contact: Chițu Laura, tel. 0236.307.718.

Citaţie: Costache Gheorghe, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, Str. Drumul Apelor, modul 10, 
camera 5, jud. Dolj, este chemat la Tribunalul Dolj, din 
str. Brestei, nr. 12, complet c8a, în ziua de 
03.04.2020, ora 09:00, în calitate de intimat pârât, în 
proces cu Municipiul Craiova prin Primar în calitate de 
apelant reclamant pentru apel - pretenţii, ce face 
obiectul dosarului nr. 21383/215/2017.
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RUNOS și Contencios al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul de naștere, căsă-
torie, 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; 
-fișa medicală -fișa de aptitudini medicina muncii; 
-Curiculum Vitae; -recomandare de la ultimul loc 
de muncă, acolo unde este cazul; -cazier judiciar; 
-certificat de integritate comportamentală, 
conform Legii nr.118/2019. Taxă concurs -200Lei. 
Relaţii suplimentare referitoare la tematică și 
bibliografie se pot obține de la sediul  unităţii sau la 
telefon 0230.312.023, între orele 07.30-16.00. 
Persoană de contact: Mera Nicoleta-Mariana.

l În conformitate cu prevederile art.1 și art.7, 
alin.1 din Hotărârea nr.286/2011, modificată și 
completată cu Hotărârea nr.1027/2014, Primăria 
Comunei Malu Mare, judeţul Dolj, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a funcției contractuale de execuție 
vacantă -Inspector, debutant, în cadrul Comparti-
mentului Implementare proiecte finanțate din 
fonduri externe nerambursabile. Condiții generale 
de participare la concurs: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru, privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post vacant 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile specifice de 
participare la concurs: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă; -Experiență în imple-
mentare proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile. Concursul se va organiza la sediul 
Primăriei Malu Mare, din com. Malu Mare, str. 
Primăriei, nr.7, în data de 25 martie 2020, ora 
11.00, proba scrisă, și în data de 27 martie 2020, ora 
12.00, interviul. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării prezentului anunț în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 
până la data de 13 martie 2020, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comunei Malu Mare, din com.Malu 
Mare, str.Primăriei, nr.7, telefon 0251.446.145, fax 
0251.446.145, e-mail: primariamalumare@yahoo.
com, persoană de contact Bumbaru Nicolae, 
responsabil resurse umane. Detalii privind condi-
ţiile specifice și bibliografia de concurs sunt dispo-
nibile la sediul Primăriei comunei Malu Mare și pe 
pagina de internet a instituției. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Malu 
Mare, din com. Malu Mare, str. Primăriei, nr.7, 
telefon  0251.446.145.

l Primăria Orașului Siret, cu sediul în orașul Siret, 
str.28 Noiembrie, nr.1, județul Suceava, în baza HG 
nr. 286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, organizează concurs pentru ocuparea a 1 
(unui) post vacant de personal contractual, astfel: 
-Maistru I -1 post -Compartiment Situații de 
Urgență. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii medii; -vechime în muncă 
minimum 5 ani. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă: -data de 24.03.2020, ora 
10.00, la sediul Primăriei Orașului Siret; Proba 
interviu: -data de 26.03.2020, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Orașului Siret. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 13.03.2020, la sediul Primăriei 
Orașului Siret. Date contact: Primăria Orașului 
Siret, tel.0230.280.901, int.25.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul 
în Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 77, judeţul Arad, orga-
nizează concurs în vederea ocupării următorului 
post vacant: -1 (un) post de Administrator patri-
moniu debutant cu studii superioare cod COR 
263111, pe perioadă nedeterminată, în cadrul 
Biroului pentru Asigurare și Îmbunătăţirea Cali-
tăţii. -Nivelul studiilor: superioare; -Domeniul 
studiilor: informatică, management, informatică 

aplicată sau știinţe inginerești; -Alte condiţii: 
cunoștinţe operare PC; -Alte cerinţe: cunoaștere de 
nivel avansat a limbii engleze. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 18.03.2020, ora 
16.00.  Data susţinerii probei scrise: 25.03.2020, ora 
10.00. Data susţinerii interviului: 27.03.2020, ora 
10.00. Toate probele se vor susţine la sediul Univer-
sităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Bd. Revoluţiei, 
nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale și specifice, calendarul 
de desfășurare a concursurilor, bibliografia și după 
caz, tematica se publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro și pe www.uav.ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul 
în Arad, Bd. Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, orga-
nizează concurs în vederea ocupării următorului 
post vacant: -1 (un) post de Şef birou, cod COR 
121904, pe perioadă nedeterminată, în cadrul 
Biroului pentru Asigurare și Îmbunătăţirea Cali-
tăţii. -Nivelul studiilor: Superioare; -Domeniul 
studiilor: Ştiinţe inginerești; -Vechime în speciali-
tatea postului -minim 3 ani vechime în activităţi de 
asigurare a calităţii în învăţământ superior; -Alte 
condiţii: cunoștinţe operare PC; -Alte cerinţe: 
cursuri atestate în domeniu asigurării calităţii. 
Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 
18.03.2020, ora 16.00. Data susţinerii probei scrise: 
25.03.2020, ora 12.00. Data susţinerii interviului: 
27.03.2020, ora 12.00. Toate probele se vor susţine 
la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Bd. 
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile generale și speci-
fice, calendarul de desfășurare a concursurilor, 
bibliografia și după caz, tematica se publică pe 
portalele: www.posturi.gov.ro și pe www.uav.ro.

l Şcoala Gimnazială Corcova, comuna Corcova, 
judeţul Mehedinţi, organizează concurs la sediul 
unităţii din strada principală, în conformitate cu 
HG 286/2011 și HG 1027/2014, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru ocuparea postului 
contractual vacant de șofer microbuz școlar cu 0,50 
normă. Condiţii de participare generale: -cetăţenia 
română; -nivelul studiilor minim medii; -domiciliul 
stabil în localitatea Corcova; -cursuri de speciali-
tate specifice fiecărui post- acreditate; -vechimea în 
muncă necesară ocupării postului acant de minim 
3 ani. Data și ora de desfășurare a concursului: 
-26.03.2020- proba scrisă- ora 9,00-11,00; 
-27.03.2020- proba practică- ora 9,00-10,00; 
-27.03.2020- proba de interviu - ora  11:00; 
-30.03.2020- afișarea rezultatelor finale. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la sediul Şcolii 
Gimnaziale Corcova în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial al României- Partea a III-a. 
Condiţiile de participare la concurs specifice 
postului și bibliografia stabilită se afișează la sediul 
unităţii. Nr. contact 0252383463.

l Institutul de Ştiinţe Politice și Relaţii Internaţio-
nale “Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române, cu 
sediul în București, B-dul Iuliu Maniu, nr.1-3, Corp 
A, etajul 7, sector 6, anunţă scoaterea la concurs a 
unui  post vacant de asistent treapta I, cu 1/2 
normă pe perioadă detreminată. Condiţii de parti-
cipare: -Studii medii (diploma de bacalaureat); 
-Vechime în activitatea de documentare, în biblio-
teci naţionale și universitare (manuscrise; presă 
interbelică; fotografii de epocă) de minimum 7 ani;  
-Vechime în muncă de minimum 7 ani.  Dosarele 
de concurs se depun până la data de 1 aprilie 2020, 
ora 14. Relaţii în acest sens se pot obţine la Biroul 
Resurse Umane, camera 703 sau la telefon: 
0771.227.115 în zilele de luni până vineri, între 
orele 10-14.

l Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medi-
camentului și A Dispozitivelor Medicale din 
România, str. Av. Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, 
Bucureșt i ,  te l . :  +4021.317.11.00,  fax: 
+4021.316.34.97, www.anm.ro, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv: 
Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcţia 
Reglementare, Supraveghere Piaţă -Serviciul 
Reglementare: -1 (unu) post  inspector de speciali-
tate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate administraţie publică (specialitate 
tehnică asociată domeniului dispozitivelor medi-
cale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, 
chimie industrială, ingineria și managementul 
sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de 
mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, 
biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată; 
-1 (unu) post  inspector de specialitate debutant, 
nivel studii S, fără  vechime în specialitate adminis-
traţie publică /biochimie , perioadă nedeterminată; 
-1 (unu) post  inspector de specialitate gr.II, nivel 
studii S, 6 luni vechime în specialitate administraţie 
publică/inginerie medicală; Direcţia Generală 
Dispozitive Medicale: Direcţia Reglementare, 
Supraveghere Piaţă -Serviciul Supraveghere Piaţă: 
-1 (unu) post  inspector de specialitate gr.IA, nivel 
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, 
specialitate administraţie publică (specialitate 
tehnică asociată domeniului dispozitivelor medi-
cale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, 
chimie industrială, ingineria și managementul 
sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de 
mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, 
biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată; 
-1 (unu) post inspector de specialitate debutant, 
nivel studii S, fără vechime în specialitate, speciali-
tate administraţie publică (specialitate tehnică 
asociată domeniului dispozitivelor medicale: elec-
trotehnică, electronică, inginerie electrică, electro-
nică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie 
industrială, ingineria și managementul sistemelor 
tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, 
fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, 
biologie, etc), perioadă nedeterminată; Direcţia 
Generală Dispozitive Medicale -Direcţia Regle-
mentare, Supraveghere Piaţă: Serviciul Suprave-
ghere Piaţă , Compartiment vigilenţă: -1 (unu) post  
inspector de specialitate debutant, nivel studii S, 
fără  vechime în specialitate,  administraţie 
publică, (specialitate tehnică asociată domeniului 
dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, 
inginerie electrică, electronică și telecomunicații, 
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și 
managementul sistemelor tehnologice, tehnologia 
construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, ingi-
nerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă 
nedeterminată; Direcţia Generală Dispozitive 
Medicale: Directia Tehnic -Laboratoare/Serviciul 
Unitate Nucleară: -1 (unu) post  inspector de speci-
alitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specia-
litate, specialitate fizică, perioadă nedeterminată; 
Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Directia 
Tehnic -Laboratoare/Serviciul Încercări și Verifi-
cări: -1 (unu) post inspector de specialitate debu-
tant, nivel studii S, fără  vechime în specialitate, 
administraţie publică (specialitate tehnică asociată 
domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, 
electronică, inginerie electrică, electronică și teleco-
municații, tehnologie chimică, chimie industrială, 
ingineria și managementul sistemelor tehnologice, 
tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioingi-
nerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc); 
Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcția 
Avizare: -1 (unu) post  inspector de specialitate 
debutant, nivel studii S, fără  vechime în speciali-
tate,  specialitate administraţie publică, (speciali-
tate tehnică asociată domeniului dispozitivelor 
medicale: electrotehnică, electronică, inginerie 
electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie 
chimică, chimie industrială, ingineria și manage-
mentul sistemelor tehnologice, tehnologia construc-
țiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie 
medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nede-
terminată; -1 (unu) post  inspector de specialitate 
gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în speci-
alitate administraţie publică (specialitate tehnică 
asociată domeniului dispozitivelor medicale: elec-
trotehnică, electronică, inginerie electrică, electro-
nică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie 

industrială, ingineria și managementul sistemelor 
tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, 
fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, 
biologie, etc), perioadă nedeterminată; -1 (unu) 
post inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 
luni vechime în specialitate, inginerie medicală, 
perioadă nedeterminată; -1 (unu) post inspector de 
specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în 
specialitate, inginerie medicală, perioadă nedeter-
minată; Direcția Studii Clinice -Compartiment 
Studii Clinice de Medicamente de Uz Uman Faza 
1-4: -1 (unu) post expert gr.IA, 6 ani si 6 luni 
vechime în specialitate, specialitate farmacist 
specialist, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post 
expert gr.IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, 
specialitate biolog, perioadă nedeterminată; -1 
(unu) post expert gr.IA, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate farmacist primar, perioadă nedetermi-
nată; Directia Evaluare Tehnologii Medicale 
-Compartiment Evaluare Medicală: -1 (unu) post 
expert gr.IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, 
specialitate farmacist primar, perioadă nedetermi-
nată; -1 (unu) post expert gr.IA, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, specialitate farmacist 
primar, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post 
expert gr.IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
farmacist, specialitate specialist, perioadă nedeter-
minată; -1 (unu) post expert gr.IA, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, specialitate farmacist 
specialist, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post 
expert gr.IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
farmacist, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post 
expert gr.IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
farmacist, perioadă nedeterminată; Direcția 
Economică și Achiziții Publice: -1 (unu) post 
Director Direcția economică și achiziții publice, 
nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, 
perioadă nedeterminată; Directia Juridica și 
Relații Internaționale -Serviciul Asistență Juridică 
Generală, Urmărire Debite și Contencios Adminis-
trativ: -1 (unu) post consilier juridic gr.IA, 6 ani și 6 
luni vechime în specialitate, specialitate drept, 
perioadă nedeterminată; -1 (unu) post consilier 
juridic gr.I, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, 
specialitate drept, perioadă nedeterminată; 
Directia Juridica și Relații Internaționale -Serviciul 
Legislație, Sesizări și Relații Internaționale: -1 
(unu) post consilier juridic gr.IA, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, specialitate drept, perioadă 
nedeterminată; -1 (unu) post consilier juridic gr.I, 3 
ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate 
drept, perioadă nedeterminată. Concursul se va 
desfășura la sediul agenției din str. Av. Sănătescu, 
nr.48, sector 1, 011478, București, conform calen-
darului următor: Selecția dosarelor -18.03.2020; 
Proba scrisă -24.03.2020, ora 10.00; Probă interviu 
-30.03.2020, ora 10.00. Data-limită pentru depu-
nerea dosarelor la concurs -17.03.2020, ora 14.00. 
Relații suplimentare -Serviciul personal, salarizare, 
tel.+4021.317.11.00, int.307.

CITAŢII
l Se citeaza paratul Musca Gheorghe, cu domi-
ciliu necunoscut la Judecatoria Lipova in data de 
25.03.2020, ora 9 in proces cu Ioja Gheorghe, 
Negru Maria si Petrovai Monica Cornelia, in dosar 
V389/250/2019 pentru partaj.

l Se citează Simon Christine, Polosan Hera 
Ruxandra în dosar 837/217/2012* al Judecătoriei 
Darabani la data de 10 MARTIE 2020.

l Secrieru Amelia- Iuliana, născută în Rădăuţi, 
jud. Suceava, fiica lui Secrieru Vasile- Iulian (din 
Pădureni, com. Şendriceni, jud. Botoșani) și al 
Secrieru Lucia (de acasă Iusem) din Rădăuţi, jud. 
Suceava este căutată de către Hriţuleac Doina 
(Secrieru Doina) din Dorohoi, jud. Botoșani, 
pentru a se discuta privind succesiunea defunctului 
Secrieru Vasile. Persoana căutată este rugată să ne 
contacteze la telefon: 0743.035.737 sau la domi-
ciliu: Aleea Cristalului, nr.1, et.2, ap.10, oraș 
Dorohoi, jud. Botoșani.

l România, Judecătoria Timișoara, Secția a II-a 
Civilă, Camera Sala 331. Destinatar: Cojocaru 
Constantin-Telu, Com.Ghiroda, sat Giarmata Vii, 
str. Parcului, nr.127, județul: Timiș. Dosarul 
Nr.13843/325/2019. Materia: Minori și familie. 
Stadiul procesual al dosarului: Fond. Obiectul 
dosarului: divorț. Citație emisă la 09 Decembrie 
2019. Stimată doamnă/Stimat domn, sunteți 
chemat în acestă instanță, camera Sala 331, 
Complet c18c, în data de 18 Martie 2020, ora 09.00 
în calitate de pârât, în proces cu Cojocaru Floarea, 
în calitate de reclamant. În caz de neprezentare a 
părților, se va putea trimite un înscris, judecata 
urmând a se face în lipsă. Prin înmânarea citației, 
sub semnatură de primire, personal ori prin repre-
zentant legal sau convențional ori prin funcționarul 
sau persoana însărcinată cu primirea corespon-
denței pentru un termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoștință și termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a 
fost înmânată.

l Osman Dorinel, fiul lui Viorel și Nina, născut la 
data de 19.04.1984 în localitatea Filipeștii de Târg, 
județul Prahova, CNP 1840419292893, și Osman 
Constantin, fiul lui Viorel și Nina, născut la data de 
23.07.1986, în localitatea Filipeștii de Târg, județul 
Prahova, CNP 1860723296619, ambii cu domiciliul 
cunoscut în comuna Filipeștii de Târg, sat Mărgi-
nenii de Jos, str.Căminelor, nr.292, județul Prahova, 
sunt citați la Biroul Individual Notarial Toneaţă 
Maria din Filipeștii de Pădure, Str.Gării, nr.828B, 
bl.29B, parter, jud.Prahova, pentru termenul din 
27.03.2020, ora 09.00, în dosarul succesoral 
nr.247/2019, având ca obiect succesiunea defunctei 
Osman T. Ioana, decedată la data de 10 ianuarie 
2010, cu ultimul domiciliu în comuna Filipeștii de 
Târg, sat Mărginenii de Jos, judeţul Prahova, fostă 
cu CNP 2150729290074

l SC Pan Ideal SRL, cu sediul cunoscut în Bucu-
rești, str.Vasile Lascăr, nr.105, Sector 2, este citată la 
Tribunalul București, cu sediul în București, Bd.
Unirii, nr.37, Sector 3, în data de 05.03.2020, ora 
09.00, complet C27, Camera 152, în calitate de 
pârâtă, în dosarul  nr.6999/3/2019, în procesul 
având ca obiect drepturi bănești, în contradictoriu 
cu reclamanta Nita Ana Mihaela.

l Se citează numitul Sonohat Mihăiţă-Lucian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Reșiţa, Str.Cibinului, 
Nr.5, Sc.1, Et.3, Ap.7, Jud.Caraș-Severin, în cali-
tate de pârât, în dos. nr.2660/290/2019, având ca 
obiect exercitarea autorităţii părintești, în proces cu 
Sporea Andreea-Raluca, în calitate de reclamantă, 
pentru data de 18 martie 2020, ora 09.00, la Jude-
cătoria Reșiţa, complet C5C, cu menţiunea de a se 
prezenta personal în instanţă, în vederea adminis-
trării probei cu interogatoriul, sub sancţiunea 
prevăzută de art.358 NCPC.

l Se citează SC Pinto Pack SRL, cu sediul în Loc.
Roznov, Str.Tineretului nr.654, Jud.Neamț, la 
Judecătoria Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun, 
nr.16-18, secția civilă B, în ziua de 18.03.2020, ora 
9:00, pentru Dosarul nr. 4391/279/2010*, în calitate 
de intimată, în proces cu SC Moldoplast Srl, în 
calitate de petent, pentru fond- plângere împotriva 
Încheierii de Carte Funciară (Art.52, alin2- Legea 
nr.7/1996) rejudecare.

l Se citează numitul Tomoiu Claudiu Valerian, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 13247/318/2019 la 
Judecătpria Tg-Jiu, în data de 23.03.2020, ora 
09.00, sala 4, în proces cu Grindeanu Iuliana 
Florentina și SC Edilitara Public SA, pentru atri-
buire beneficiu contract de închiriere.

DIVERSE
l O.M.V Petrom S.A anunta publicul interesat 
asupra depunerii rapotului privind impactul 
asupra mediului pentru proiectul: “Lucrari de 
suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta 
de amestec sonda 700 Oprisenesti”, propus a fi 
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amplasat in jud. Braila, extravilan UAT Ianca, 
T147, T148, P1008, P1045. Tipul deciziei posibile 
luate de Agentia pentru Protectia Mediului Braila 
poate fi emiterea sau respingerea acordului de 
mediu. Raportul poate fi consultat la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. 
Braila, Bd. Independentei, nr. 16 si la sediul OMV 
Petrom S.A din municipiul Bucuresti, sector 1, 
strada Coralilor, nr. 22, in zilele lucratoare, intre 
orele 9:00 – 13:00. Documentul mentionat este 
disponibil si la urmatoarea dresa de internet: http://
www.anpm.ro/web/apm-braila/documente-proce-
dura-eim-si-ea. Dezbatera publica a raportului 
privind impactul asupra mediului, va avea loc la 
sediul Primariei Ianca, in data de 07.04.2020, 
incepand cu ora 14:00. Publicul interesat poate 
transmite in scris comentarii /opinii /observatii 
privind documentul mentionat la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, 
Bd. Independentei, nr. 16, pana la data de 
07.04.2020 (data dezbaterii publice).

l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat 
asupra depunerii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna 
Ghiroda: str.Făgaraș, str.Câmpului, str.Jiul, str.
Bega, str. Moldovei -lot 7”, propus a fi amplasat în 
comuna Ghiroda, str.Făgăraș, str.Câmpului, str.
Jiul, str.Bega, str. Moldovei, jud.Timiș. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu 
Rebreanu, nr.18-18 și la Primăria Ghiroda, cu 
sediul în str. Victoria, nr.46, jud. Timiș, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 
08.00-14.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Timiș.

l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat 
asupra depunerii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna 
Ghiroda”. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea 
Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr.18-18 și la 
Primăria Ghiroda, cu sediul în str. Victoria, nr.46, 
jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-
16.30 și vineri, între orele 08.00-14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat 
asupra depunerii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire parcare, str. Plopilor 
și str. Înfrățirea -lot 17”. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM 
Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, 
nr.18-18 și la Primăria Ghiroda, cu sediul în str. 
Victoria, nr.46, jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între 
orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 08.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Timiș.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 1. Comuna Zimbor, sat 
Zimbor, nr. 116, comuna Zimbor, județul Sălaj, 
telefon/fax 0260.627.605, e-mail: primariazimbor@
yahoo.com, cod fiscal 4637643. 2.Reglementări 
legale privind acordarea de finanţare nerambursa-
bilă: -OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţi-
nând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare aduse prin OG nr. 11/2014; -HG nr.1470/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare aduse 
prin HG nr.984/2014; -HCL Zimbor nr. 7/2020 
privind aprobarea bugetului local al Comunei 
Zimbor pe anul 2020. 3.Domeniul de aplicare: 
culte religioase. Categorii de solicitanţi: pot parti-
cipa unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 4.Suma alocată: 
13.000Lei. 5. Durata finanţării: anul 2020. Crite-
riile și condiţiile de acces la fondurile publice sunt 
cele prevăzute în Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, iar Criteriile specifice și de evaluare 
și formularele sunt prevăzute în anexa la HCL 
Zimbor nr.7/2020, fiind cuprinse în „Programul 
anual propriu pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile din bugetul local al Comunei 
Zimbor, alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes local pentru anul 2020”. Relaţii la telefon: 
0260.627.605. Solicitantul va depune documentaţia 
solicitată în „Program” la Registratura Primăriei 
Comunei Zimbor, nr.116. Evaluarea și selecţia 
proiectelor depuse în vederea obţinerii de finanţare 
nerambursabilă se va face de către Comisia de 
evaluare și selecţionare. Comisia de evaluare și 
selecţionare, la încheierea procedurii de evaluare și 
selecţionare, va comunica solicitanţilor neselecţio-
naţi motivele neacordării finanţării și celor selecţi-
onaţi nivelul sumelor aprobate în vederea 
încheierii contractelor. Termenul limită de depu-
nere a propunerilor de proiecte: 03.04.2020, ora 
10.00. Perioada de selecție și evaluare: 06.04.2020-
07.04.2020.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 1.Comuna Zimbor, sat 
Zimbor, nr. 116, comuna Zimbor, județul Sălaj, 
telefon/fax 0260.627.605, e-mail: primariazimbor@
yahoo.com, cod fiscal 4637643. 2.Reglementări 
legale privind acordarea de finanţare nerambursa-
bilă: -Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, 
modificată prin OUG nr.84/2008; -Legea Educaţiei 
fizice și sportului nr.69/2000, cu completările și 
modificările ulterioare; -Ordinul nr.130/2006 
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept 
privat și ale asociaţiilor pe ramură de sport jude-
ţene și ale municipiului București; -Hotărârea 
nr.569/2018 privind modificarea și completarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.447/2007; -HCL Zimbor nr.7/2020 privind apro-
barea bugetului local al Comunei Zimbor pe anul 
2020. 3. Domeniul de aplicare: activităţi sportive. 
Categorii de solicitanţi: pot participa: persoane 
fizice sau juridice fără scop patrimonial, organi-
zaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 
26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Suma alocată: 
40.000Lei. 4.Durata finanţării: anul 2020. 5.Crite-
riile și condiţiile de acces la fondurile publice sunt 
cele prevăzute în Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, iar Criteriile specifice și de evaluare 
și formularele sunt prevăzute în anexa la HCL 
Zimbor nr.7/2020, fiind cuprinse în „Programul 
anual propriu pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile din bugetul local al Comunei 
Zimbor alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes local pentru anul 2020”. Relaţii la telefon: 
0260.627.605. Solicitantul va depune documentaţia 
solicitată în „Program” la Registratura Primăriei 
Comunei Zimbor, nr.116. Evaluarea și selecţia 
proiectelor depuse în vederea obţinerii de finanţare 
nerambursabilă se va face de către Comisia de 
evaluare și selecţionare. Comisia de evaluare și 
selecţionare, la încheierea procedurii de evaluare și 
selecţionare, va comunica solicitanţilor neselecţio-
naţi motivele neacordării finanţării și celor selecţi-
onaţi nivelul sumelor aprobate în vederea 
încheierii contractelor. Termenul limită de depu-
nere a propunerilor de proiecte: 03.04.2020, ora 
10.00. Perioada de selecție și evaluare: 06.04.2020-
07.04.2020.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea Admini-
trativ Teritorială Florica, județul Buzău, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale 2, 4, 5, 9 si 17, UAT 
Florica, începând cu data de 15.09.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăria Florica, 

conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Florica și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/
Buzau.

l Anunţ prealabil privind afișarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea admi-
nistrativ-teritorială Vâlcelele, din judeţul Buzău, 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.2, 7, 8, 
10 ,11, 14, 15, 32, 34, 37, 39, începând cu data 
02.03.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăria Vâlcelele, conform art.14, alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro docs/?-
dir=Buzau.

l Comuna Brădesti, judeţul Dolj, reprezentă legal 
de Răcăreanu Ion, primar, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Extindere 
reţea de iluminat public, Drum E70, zona PTA2 
Brădeștii din Față -Craiova, judeţul Dolj”, propus 
a fi amplasat în comuna Brădești, sat Brădești, str.
Drum E70, judeţul Dolj. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM 
Dolj, strada Petru Rareș, nr.1 și la sediul Primăriei 
Comunei Brădești, str. Mihai Viteazul, nr.3, judeţul 
Dolj, în zilele de luni până joi, între orele 08.00-
16.00 și vineri, între orele 08.00-14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, 
strada Petru Rareș, nr.1.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al S.C. Autopilotaj S.A., 
cu sediul în Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, înmatricu-
lată cu nr. J38/985/1991, CUI 1472559, în temeiul 
legii 31/1991 cu modificările și completările legilor 
în vigoare convoacă: Adunarea generală în ședință 
ordinară în data de 02.04.2020, ora 14.00, la sediu 
societății. În cazul în care acționarii nu se prezintă 
la această dată, Adunarea Generală se întrunește a 
doua zi, la aceeași oră, cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea raportului administratorului și a 
comisiei de cenzori pe 2019; 2. Analiza și apro-
barea situațiilor financiare pe 2019; 3. Aprobarea 
contului de profit și pierderi, precum și indicatorii 
economico-financiari pe 2019; 4. Aprobarea buge-
tului de venituri și cheltuieli pe anul 2020; 5. 
Realegerea cenzorilor și a cenzorilor supleanți ai 
Societății; 6. Diverse. La ședință vor participa 
acționarii înscriși în registrul acționarilor sau 
reprezentanții acestora cu procură prin notariat. 
Relații suplimentare la telefon: 0350/411372.

l Convocator. Consiliul de Administraţie al 
FIN-ECO SA, cu sediul social în Brașov, str.Vlad 
Țepes, nr.13, înregistrat la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub 
nr.J08/43/2002, având cod de înregistrare fiscală 
RO 14379584, în conformitate cu Legea 
nr.31/1990, republicată și cu dispoziţiile Actului 
Constitutiv, convoacă acţionarii societăţii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
28.02.2020, la Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, în data de 02.04.2020, la ora 09.00, la 
sediul social al societății din Brașov, str.Vlad Țepes, 
nr.13, jud.Brașov, cu următoarea ordine de zi: 
1.Completarea numărului membrilor consiliului 
de administraţie în condiţiile Legii nr.31/1990. 
2.Diverse. În cazul în care nu va fi întrunit 
cvorumul, a doua convocare va avea loc în data de 
03.04.2020, la ora 09.00, la sediul social al societăţii 
din Brașov, str.Vlad Ţepeș, nr.13, jud.Brașov, cu 
aceeași ordine de zi. Lista cuprinzând informaţii 
cu privire la persoanele propuse pentru funcţia de 

administrator se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată de aceștia cu 15 zile înainte de 
data stabilită pentru adunarea generală. Reprezen-
tarea acţionarilor în Adunarea Generală se va 
putea face și prin alte persoane decât acţionarii, cu 
excepţia administratorilor, pe bază de procură 
specială, care va fi depusă/trimisă la sediul socie-
tăţii până la data de 25.03.2020. Procurile depuse 
după data de 25.03.2020 nu vor fi luate în conside-
rare. Președintele Consiliului de Administraţie, Ec. 
Gabriel Brătucu.

l Convocare: În conformitate cu prevederile Legii 
31/1990 Președintele Consiliului de Administraţie 
al societăţii ROMBETON S.A., cu sediul în Bucu-
rești, sectorul 3, str. V. Lucaci nr.35, înmatriculată 
sub nr. J40/480/1991 având C.U.I. R361277, în baza 
deciziei Consiliului de Administraţie, Convoacă: 
•Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 02.04.2020, orele 12:00 la sediul 
societăţii din București, Str. Vasile Lucaci nr.35, 
pentru toţi acţionariii înregistraţi în Registrul acţi-
onarilor la sfârșitul zilei de 16.03.2020 (data de 
referinţă– doar persoanele care au calitatea de 
acţionar la data de referinţă pot participa și vota în 
cadrul AGA), •Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor pentru data de 02.04.2020, orele 
13:00 la sediul societăţii din București, Str. Vasile 
Lucaci nr.35, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 16.03.2020 
(data de referinţă– doar persoanele care au cali-
tatea de acţionar la data de referinţă pot participa 
și vota în cadrul AGA). Ordinea de zi a Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor: 1. Aprobarea 
bilanţului contabil, a contului de profit și pierdere și 
anexele acestuia încheiate pentru exerciţiul finan-
ciar 2019; 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea 
raportului Consiliului de administraţie privind 
activitatea societăţii pe anul 2019. 3. Prezentarea, 
discutarea și aprobarea raportului auditorului 
independent privind rezultatele economice– finan-
ciare și contul de profit și pierdere pentru anul 
financiar 2019. 4. Prezentarea și aprobarea Buge-
tului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 5. 
Revocarea din funcţie, respectiv numirea 
membrilor Consilului de Administraţie și stabilirea 
remuneraţiei acestora. 6. Aprobarea datei de 
24.04.2020 ca fiind data de înregistrare (data care 
servește la identificarea acţionarilor asupra cărora 
se răsfrânge hotărârile AGA conform art.86 al.1 
din Legea nr. 24/2017) și aprobarea ex-date la data 
23.04.2020 (data anterioară datei de înregistrare, cu 
un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la 
care instrumentele financiare obiect al HAGA se 
tranzacţionează fără drepturile care derivă din 
hotărîre conform art.2 al.2 lit.l din Regulamentul 5/ 
2018). Ordinea de zi a Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor: 1. Mărirea obiectului de 
activitare al societăţii cu următoarele activităţi 
COD CAEN: 5610 –Restaurante; 5621 -Activităţi 
de alimentaţie (catering) pentru evenimente; 5629 
-Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; 5630 -Baruri și 
alte activităţi de servire a băuturilor; 2. Aprobarea 
vânzării terenului  în suprafata de 7.118,48mp, 
situat în București, Sector 4, Str. Drumul Bercena-
rilor nr. 8B, având număr  Cadastral 1587/1, cu 
prețul minim de 51,56 Euro/mp; 3. Aprobarea datei 
de 24.04.2020 ca fiind data de înregistrare (data 
care servește la identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrîng hotărârile AGA conform art.86 
al.1 din Legea nr.24/2017) si aprobarea ex-date la 
data 23.04.2020 (data anterioară datei de înregis-
trare, cu un ciclu de decontare minus o zi lucră-
toare de la care instrumentele financiare obiect al 
HAGA se tranzacţionează fără drepturile care 
derivă din hotărâre conform  art.2 al.2 lit.l din 
Regulamentul 5/2018). Acţionarii înscriși la data de 
referinţă 16 martie 2020, în registrul acţionarilor 
Societatii, ţinut de Depozitarul Central SA, pot 
participa și pot vota în cadrul  A.G.A. Începând cu 
data publicării convocării vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor documentele aferente subiectelor de pe 
ordinea de zi, în format fizic la Registratura Socie-
tăţii de la sediul social al acesteia în zilele lucrătoare 
între orele 9:00–14:00. Formularele de procură 
specială se pot obţine de la sediul societăţii înce-

pând cu data publicării convocării. Dupa comple-
tarea și semnarea lor, un exemplar original al 
procurii speciale se va depune la sediul societăţii cu 
48 ore înainte de adunare, un exemplar original va 
fi înmânat reprezentantului și un exemplar va fi 
păstrat de catre acţionar. Acţionarii reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social al Societăţii au dreptul de a solicita, în scris, 
introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a 
sedintei. Aceste solicitări formulate de acţionari 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: •Să fie însoţite de documente care atestă 
identitatea acţionarului persoana fizică și/sau 
pentru reprezentantul legal al acţionarului 
persoana juridică care solicită introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Socie-
tăţii potrivit prevederilor de la lit.(c) de mai jos. 
•Fiecare punct nou să fie însoţit de o justificare. •Să 
fie adresate Consiliului de Adminsitraţie al Socie-
tăţii și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie 
(i) în format fizic, la Registratura Societăţii de la 
sediul social al Societăţii (personal sau prin servicii 
de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă încorpo-
rată, conform Legii nr. 455/2001, privind semnă-
tura electronică, la adresa rombeton@yahoo.com 
până la data de 12 martie 2020. Ambele modalităţi 
de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă 
clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE 
NOI PE ORDINEA DE ZI– PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 2/3 aprilie 
2020”. •În cazul propunerilor în format fizic, 
acestea trebuie semnate, după caz, de acţionarii 
persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acţio-
narilor persoane juridice. În cazul persoanelor 
juridice propunerile vor purta și ștampila acestora. 
Acționarii înregistrați la data de referință au posibi-
litatea de a vota prin corespondență, înainte de 
adunarea generală, prin utilizarea formularului de 
vot prin corespondență pus la dispoziție la sediul 
Societăţii începând cu data publicării convocării. 
Formularele de vot prin corespondență pentru 
persoanele fizice, completate de către acționari și 
însoțite de o copie a actului de identitate a acționa-
rului persoana fizică, precum și pentru persoanele 
juridice, însoţite de certificatul constatator emis de 
Registrul Comerţului privind identitatea reprezen-
tantului legal al acţionarului persoană juridică, vor 
trebui să parvină în original, prin poștă sau prin 
servicii de curierat, la sediul Societăţii, în plic 
închis, cu menţiunea scrisă în clar: “Pentru 
Adunarea Generală  a Acţionarilor din 2/3 aprilie 
2020 –Formular de vot prin corespondenţă”” până 
la data de 27 martie 2020, ora 14.00. Acţionarii 
Societăţii pot adresa întrebări în scris, privind 
subiectele de pe ordinea de zi a ședinţei  A.G.A., 
înaintea datei de desfășurare a A.G.A. Respectivele 
întrebări vor fi adresate Consiliului de Adminis-
tratie al Societăţii și vor fi transmise fie (i) în format 
fizic, la  Registratura Societăţii (personal sau prin 
servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) 
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încor-
porată, conform Legii nr. 455/2001, privind semnă-
tură electronică, la adresa de e-mail rombeton@
yahoo.com, astfel încât să fie receptionate de Socie-
tate până la data de 12 martie 2020, ora 10:00, cu 
menţiunea scrisă clar și cu majuscule „ÎNTRE-
BĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ ACTIVI-
TATEA SOCIETĂŢII– PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 2/3 
aprilie 2020”. Societatea va răspunde acestor între-
bări în timpul ședinţei AGA, putând formula un 
răspuns general pentru întrebările cu același 
conţinut. Pentru exerciţiul drepturilor mai sus 
menţionate, acţionarii vor transmite societăţii și 
copia actului de identitate al acţionarului persoană 
fizică (BI/CI/ Pașaport/ Legiţimaţie de ședere), 
respectiv copie a certificatului constatator emis de 
Registrul Comerţului sau altă dovada emisă de o 
autoritate competentă privind identitatea reprezen-
tantului legal al acţionarului persoană juridică. 
Accesul acţionarilor în sala de ședinţe, la data 
fixată pentru desfășurarea acesteia este permis (i) 
în cazul acţionarilor persoane fizice sau a reprezen-
tantului legal al acţionarului persoană juridică, prin 
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simpla probă a identităţii, care constă în prezentarea 
în original a actului, iar (ii) în cazul acţionarilor 
persoane juridice şi al acţionarilor persoane fizice 
reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care 
le reprezintă şi prezentarea în original a actului de 
identitate a reprezentantului/ mandatarului. Verifi-
carea şi validarea procurilor speciale depuse, precum 
şi centralizarea, verificarea, validarea şi evidenta 
voturilor prin corespondenţă se va face de către o 
comisie stabilită în cadrul Societăţii, membrii acestei 
comisii urmând a păstra în siguranţă înscrisurile 
precum şi confidentialitatea voturilor exprimate. 
Procurile vor fi verificate de către secretarul al AGA. 
Informaţii suplementare se pot obţine la sediul 
societăţii sau la telefon: 0730.280.975, între orele 
9:00–14:00, e-mail rombeton@yahoo.com. Dacă 
Adunările Generale convocate pentru data de 
02.04.2020 nu se vor putea ţine din motive de 
cvorum, acestea se vor ţine în data de 03.04.2020 în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
l Denumire instituție: DJST Cluj. Condiții partici-
pare: orice persoană fizică sau juridică, română ori 
străină, are dreptul de a participa la procedura 
pentru atribuirea contractului de închiriere. 
Cuantum şi forma garanție de participare: 3 (trei) 
chirii minime lunare care se vor depune în numerar 
la casieria DJST Cluj. Descrierea bunurilor: -spațiu 
în suprafață de 13,38mp, compus dintr-o încăpere, 
cu destinația de birou, situat în incinta Sălii Sportu-
rilor „H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul Inde-
pendenței nr.6. Data, adresa şi ora limită a 
depunerii ofertelor: 20.03.2020, ora 10.00, sediul 
DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.40, jud. 
Cluj. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
23.03.2020, ora 10.00, sediul DJST Cluj, Cluj-Na-
poca, B-dul Eroilor nr.40, jud. Cluj. Modul de obți-
nere a documentației: începând cu data de 
04.03.2020 pe bază de solicitare scrisă de la sediul 
DJST Cluj, c/val documentației fiind de 50Lei, 
achitată în numerar la casieria DJST Cluj.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren /constructii, inscris in C.F. 
nr.30101/Slatina-Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, 
Cad : C1, Top : 31, aflat in proprietatea debitoarei 
S.C. Mannheim Oil S.R.L., situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, sat Sadova Veche, nr.158, 
denumita generic “Statie distributie carburanti”. 
Pretul de pornire al licitatiei  este de 70% din pretul 
de evaluare, respectiv 1.001.418 Lei + T.V.A. Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud. Caras-Severin, 
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind 
de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
27.03.2020, orele 12.00, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua licitatie in data 
de 27.04.2020, orele 12.00.

l Francigrin SRL - în faliment anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunului mobil, reprezentand 
Autoutilitara Wolkswagen 70XO2C/TRANS-
PORTER, nr. omologare BF123Z1111B74E2, 
numar identificare WV2ZZZ70ZWXO12250, 
culare Alb, an fabricatie 1997. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 75% din pretul de evaluare, 
respectiv 8.436 Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud. Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 11.03.2020, 
orele 11.30, la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin.
l Primăria Municipiului Mediaş, cod fiscal 
4240677, P-ța Corneliu Coposu, nr. 3, telefon 
0269/803818, fax 0269/803817, email: patrimoniu@
primariamedias.ro, persoană de contact Mircea 
Ardelean, organizează licitație publică pentru închi-

rierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren 
situată în Mediaş str. Mihai Eminescu f.n. în scopul 
amplasării unui modul destinat comercializării 
accesoriilor de telefonie.  Procurarea documentației 
de atribuire se face de la Centrul de Informare 
Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaş, 
telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 100 
lei /documentație, care se achită în numerar la casi-
eria Direcției Fiscale Locale Mediaş (din holul 
Primăriei Mediaş), sau în contul organizatorului 
RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezo-
reria Mediaş, data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor fiind 26.03.2020. Ofertele se depun la Primăria 
municipiului Mediaş, P-ța Corneliu Coposu nr.3, la 
Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur 
exemplar, în plic închis, până la data de 26.03.2020, 
ora 15,00 şi până la data de 22.04.2020, ora 15,00, în 
caz de neadjudecare la primul termen. Locul desfă-
şurării licitației este sediul Primăriei municipiului 
Mediaş, P-ța Corneliu Coposu nr. 3, sala mică de 
şedințe, în data de 31.03.2020, ora 11,00 şi în data de 
23.04.2020, ora 11,00 în caz de neadjudecare, la 
primul termen. Instanța competentă în soluționarea 
eventualelor litigii este Judecătoria Mediaş, str. 
Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 
0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.
medias@just.ro. Data transmiterii anunțului de 
licitație în vederea publicării: 28.02.2020.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: comuna Dridu, strada 
Teiului, nr. 47, județul Ialomița, telefon 
0243.282.941, fax 0243.282.701, e-mail: primaria.
dridu@yahoo.ro, cod fiscal 4364896. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: 5 (cinci) loturi de teren intravilan, 
aparținând domeniului privat al Comunei Dridu, 
conform HCL nr.45/30.09.2019 şi OUG 
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, astfel: 
1) Lotul nr.17, situat în str.Begoniei, nr.23, în supra-
față de 1.002mp, având număr cadastral 21771, 
înscris în Cartea funciară nr.21771 a Comunei 
Dridu; 2)Lotul nr.18, situat în str.Begoniei, nr.23A, 
în suprafață de 1.002mp, având număr cadastral 
21772, înscris în Cartea funciară nr.21772 a 
comunei Dridu; 3) Lotul nr.28, situat în str.Begoniei, 
nr.8A, în suprafață de 994mp, având număr cadas-
tral 21774, înscris în Cartea funciară nr.21774 a 
comunei Dridu; 4)Lotul nr.35, situat în str.Begoniei, 
nr.22, în suprafață de 1.059mp, având număr cadas-
tral 21773, înscris în Cartea funciară nr. 21773 a 
comunei Dridu; 5) Lotul nr.36, situat în str. Begoniei, 
nr.24, în suprafață de 1.075mp, având număr cadas-
tral 21778, înscris în Cartea funciară nr.21778 a 
comunei Dridu. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Dridu. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Dridu, strada Teiului, nr.47, 
județul Ialomița. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 50Lei în contul conce-
dentului: RO36TREZ39321A300530XXXX, 
deschis la Trezoreria Urziceni, cod fiscal al conce-
dentului: 4364896. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 13.03.2020, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 23.03.2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Regis-
tratura Primăriei Comunei Dridu, strada Teiului, 
nr.47, județul Ialomița. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original şi 1 exemplar copie. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 23.03.2020, ora 13.00, la sediul Primăriei 
Comunei Dridu, strada Teiului, nr.47, județul 
Ialomița. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 

fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Ialomița, strada Cuza Vodă, nr.12, 
Slobozia, județul Ialomița, telefon 0243.236.952, fax 
0243.232.266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
28.02.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al 
Comunei Grozeşti, cu sediul în comuna Grozeşti, 
județul Iaşi, telefon/fax 0232.220.743, e-mail: 
contact@comunagrozesti, cod fiscal 4540526. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: păşuni în 
suprafaţă totală de 220,00 hectare, aflate în propri-
etatea publică a comunei: T-36, P-484/1, 484/2, 
510/1, 647, 706/1, 708/1, 709/1, conform HCL 
nr.22/22.04.2019, modificată prin HCL 
nr.60/18.11.2019 şi temeiul legal: OUG 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
de la Compartimentul Secretariat, din cadrul 
Primăriei Comunei Grozeşti, județul Iaşi. 3.3.Costul 
şi condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20 Lei /
exemplar, se achită cash la casieria Primăriei 
Comunei Grozeşti. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 20.03.2020, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 23.03.2020, ora 14.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Grozeşti, 
județul Iaşi, Compartimentul Secretariat. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi 
unul interior. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
24.03.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei 
Grozeşti, județul Iaşi. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul 
Iaşi, strada Elena Doamna, nr.1A, Iaşi, județul Iaşi, 
telefon 0232.260.600, fax 0232.219.660, e-mail: 
tr-iasi-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 28.02.2020.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
Giurgiu, județul Giurgiu, telefon 0246.213.588, 
0246.213.747, fax 0246.215.405, e-mail: primarie@
p r i m a r i a g i u r g i u . r o ,  c o n t  I B A N : 
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia Patri-
moniu, cod fiscal: 4852455. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren în suprafață de 2.000mp, identificat cu 
număr cadastral 39541, aparținând domeniului 
privat al Municipiului Giurgiu, situat în str.Unirii, 
FN, conform HCL 430/01.10.2019 şi OUG 
57/03.07.2020. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Documentaţia de atri-
buire se va obţine de persoane juridice de drept 

privat român interesate şi persoane fizice autorizate 
române interesate, pe suport de hârtie de la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, 
nr.49-51, în baza unei solicitări depuse la Registra-
tură şi achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patri-
moniu -Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul 
Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Valoarea documentaţiei este de 
100Lei, la care se adaugă TVA şi se poate achita în 
numerar la Direcția de Taxe şi Impozite Locale 
Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 20.03.2020, ora 16.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: Ofertele se depun în plic, în limba română. 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 24.03.2020, 
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, Registratură, 
județul Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare participant 
depune o singură ofertă în original. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 25.03.2020, ora 13.00, Primăria Munici-
piului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.49-51, sala Parter, 
județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Giurgiu -Secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.
Episcopiei, nr.13, Giurgiu, județul Giurgiu, telefon 
0246.212.725, fax 0337.819.940, e-mail: registratu-
ra-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
28.02.2020.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
Giurgiu, județul Giurgiu, telefon 0246.213.588, 
0246.213.747, fax 0246.215.405, e-mail: primarie@
p r i m a r i a g i u r g i u . r o ,  c o n t  I B A N : 
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia Patri-
moniu, cod fiscal 4852455. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren în suprafață de 1.000mp, identificat cu 
număr cadastral 38369, aparținând domeniului 
privat al Municipiului Giurgiu, situat în B-dul 
Mihai Viteazu, FN, conform HCL 382/25.09.2019 şi 
OUG 57/03.07.2020. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: Documen-
taţia de atribuire se va obţine de persoane juridice 
de drept privat român interesate şi persoane fizice 
autorizate române interesate, pe suport de hârtie de 
la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul 
Bucureşti, nr.49-51, în baza unei solicitări depuse la 
Registratură şi achitarea contravalorii. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia 
Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul 
Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Valoarea documentaţiei este 
de 100Lei, la care se adaugă TVA şi se poate achita 
în numerar la Direcția de Taxe şi Impozite Locale 
Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 20.03.2020, ora 16.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: Ofertele se depun în plic, în limba română. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 24.03.2020, 
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Ofertele se depun la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
Registratură, județul Giurgiu. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Fiecare participant depune o singură ofertă în 

original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
25.03.2020, ora 13.30, Primăria Municipiului 
Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.49-51, sala Parter, 
județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Giurgiu -Secţia Contencios Administrativ Fiscal, 
str.Episcopiei, nr.13, Giurgiu, județul Giurgiu, 
telefon 0246.212.725, fax 0337.819.940, e-mail: 
registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.02.2020.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Municipiul Calafat, 
strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj, 
telefon 0251.231.424, fax 0251.232.884, e-mail: 
primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 
2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului 
de concesiune de bunuri/Informații cu privire la 
repetarea procedurii de licitație dacă e cazul: lici-
tație publică. 3. Data publicării anunţului de lici-
taţie/anunţului negocierii directe în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a: 17.01.2020, 
conform OUG 57/03.07.2020. 4.Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câştigătoare: -nivelul 
redevenței cu o pondere de 40%, corespunzător 
unui număr de 40 puncte; -capacitatea economică, 
financiară a ofertelor cu o pondere de 30%, cores-
punzător unui număr de 30 de puncte astfel: un 
procent de 15% corespunzător a 15 puncte pentru 
cifra de afaceri a anului trecut, cumulată cu cea a 
anului în curs şi 15% corespunzător a 15 puncte 
pentru valoarea dotărilor, dovedită cu documente 
din care să reiasă că acestea au fost achiziționate de 
ofertant, pentru amenajearea unui loc de agrement 
pentru tineri; -protecția mediului având o pondere 
de 15% corespunzător unui număr de 15 puncte, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor de întreți-
nere pentru porțiunea de parc ce se concesionează; 
-condiții specifice de natura bunului concesionat, 
având o pondere de 15% corespunzător a 15 puncte 
şi constă în depunerea unei declarații prin care 
ofertantul se obligă să folosească bunul concesionat, 
conform caietului de sarcini şi cu respectarea legis-
lației în vigoare. 5. Numărul ofertelor primite şi al 
celor declarate valabile: 2 oferte primite, 2 declarate 
valabile. 6. Denumirea/numele şi sediul/adresa 
ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigă-
toare: SC Tersido SRL, str. Dunării, nr.9, Calafat, 
județul Dolj. 7.Durata contractului: 15 ani. 8.
Nivelul redevenţei: 0,76Euro/mp/an. 9. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Dolj, str. Brestei, nr.12, munici-
piul Craiova, județul Dolj, telefon 0251.418.612, fax: 
0251.410.140, e-mail: tr-dolj@just.ro. 10.Data 
informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a 
ofertei câştigătoare: 21.02.2020. 11.Data transmi-
terii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 27.02.2020.

PIERDERI
l SC GT ROAD SRL, sediul social în Timisoara, 
str. Eternității, nr. 31, jud. Timiş, J35/1070/2007, 
CUI: 21366374, a pierdut Certificatul de înregis-
trare eliberat de ORC Timiş. Il declarăm nul.

l Pierdut certificat profesional de transport marfă 
emis de ARR Deva pe numele Corcoveanu Nicuşor. 
Se declară nul.

l Pierdut Certificate constatatoare de autorizare, 
pe firma Gentiana 92, RO572762, J06/68/1992, SRL 
loc. Bistrița, jud. Bistrița - Năsăud. Le declar nule.

l Pierduta Legitimatie de student, emisa de 
Universitatea din Craiova pe numele Una Mihaj-
lovic. Se declara nula!


