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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

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

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

l Serviciul Public Pavaje Spaţii 
Verzi Călărași, cu sediul în locali-
tatea Călărași, str.I.L.Caragiale, 
nr.1bis, judeţul Călărași, anunţă 
amânarea concursului pentru 
ocuparea unor funcţii contractuale 
v a c a n t e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, de: -consilier juridic 
IA -Compartiment Juridic, număr 
posturi: 1; -inspector specialitate II 
-Serviciul Spaţii Verzi, număr 
posturi: 1, organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data 12.06.2019, ora 09.30; 
-Proba  interv iu  în  data  de 
12.06.2019, ora 13.00, astfel: -Proba 
scrisă în data de 25.06.2019, ora 
09.30; -Proba interviu în data de 
25.06.2019, ora 13.00. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, numărul 
516, pagina 5-6, cod 207456. Restul 
anunţului rămâne neschimbat.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucu-
rești, cu sediul în București, str. 
Spătaru Preda, nr. 12, sector 5 scoate 
la concurs, în data de 04.07.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier juridic, grad profesional 
superior - Compartiment Juridic, 
Contencios și Relaţii cu Publicul; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de 
știinţă: știinţe juridice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
7 ani; Iniţiativă și creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, aptitudini 
de comunicare și redactare foarte 
bune; Data de desfășurare a concur-
sului: 04.07.2019 – ora 10:00 - proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial partea a 
-III- a, respectiv în perioada 
30.05.2019-18.06.2019, la sediul, la 
sediul AMOFM București. Persoană 
de contact: secretariatul AMOFM 
București, tel. 021.316.09.23, email 
amofm@buc.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, 
cu sediul în Sfântu Gheorghe, b-dul. 
Gen. Grigore Bălan, nr. 14, scoate la 
concurs, în data de 03.07.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional superior - Compar-
timent Analiza pieţei muncii, 
programe de ocupare și implemen-
tare măsuri active; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
aptitudini de comunicare și redac-
tare foarte bune; Data de desfășu-
rare a concursului: 03.07.2019 - ora 
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
30.05.2019-18.06.2019, la sediul, la 
sediul AJOFM Covasna. Persoană 
de contact: secretariatul AJOFM 
Covasna, tel. 0267.312.157, email 
ajofm@cv.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj, cu 
sediul în Zalău, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 8, bl. P40 scoate la concurs, 
în data de 05.07.2019, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Inspector, 
grad profesional asistent -  Punctul 
de lucru Cehu-Silvaniei; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
aptitudini de comunicare și redac-
tare foarte bune; Data de desfășu-
rare a concursului: 05.07.2019 - ora 
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
30.05.2019-18.06.2019, la sediul, la 
sediul AJOFM Sălaj. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Sălaj, 
tel. 0260.612.463, email ajofm@sj.
anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, 
cu sediul în Sfântu Gheorghe, b-dul. 

Gen. Grigore Bălan, nr. 14, scoate la 
concurs, în data de 04.07.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei ,  următorul post  vacant: 
Inspector, grad profesional asistent - 
Centrul de formare; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
aptitudini de comunicare și redac-
tare foarte bune; Data de desfășu-
rare a concursului: 04.07.2019 - ora 
10:00 - proba scrisă.  Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
30.05.2019-18.06.2019, la sediul, la 
sediul AJOFM Covasna. Persoană 
de contact: secretariatul AJOFM 
Covasna, tel. 0267.312.157, email 
ajofm@cv.anofm.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Bihor, 
cu sediul în localitatea Oradea, str. 
Feldioarei, nr. 13, județul Bihor, 
organizează concurs, conform Legii 
188/1999, pentru ocuparea funcțiilor 
publice vacante de: Denumirea func-
ţiei publice; Nr.post; Structura orga-
nizatorică; Condiţii specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice: Inspector, 
clasa I, grad profesional principal; 1; 
Compartimentul de achiziții publice; 

-studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în specializarea drept, adminis-
t r a ț i e  p u b l i c ă ,  g e o g r a f i e , 
management, marketing, -vechime 
minim 5 ani în specialitatea studiilor. 
Consilier juridic, clasa I, grad profe-
sional superior; 1; Biroul manage-
ment resurse umane; -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
specializarea drept, -vechime minim 
7 ani în specialitatea studiilor. 
Inspector, clasa I, grad profesional 
superior; 2; Compartimentul mana-
gement de caz pentru copil în sistem 
rezidențial; -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în speciali-
zarea asistență socială, -vechime 

minim 7 ani în specialitatea studiilor. 
Inspector, clasa I, grad profesional 
superior; 1; Compartimentul mana-
gement de caz pentru persoane 
adulte cu dizabilități și monitorizare 
servicii sociale; -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în speciali-
zarea asistență socială, -vechime 
minim 7 ani în specialitatea studiilor. 
Inspector, clasa I, grad profesional 
asistent; 2; Compartimentul mana-
gement de caz pentru persoane 
adulte cu dizabilități și monitorizare 
servicii sociale; -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în speciali-
zarea asistență socială, -vechime 
minim 1 an în specialitatea studiilor. 
Inspector, clasa I, grad profesional 
superior; 1; Compartimentul asis-
tență persoane vârstnice; -studii 

NOTIFICARE
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, 

parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 
0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împo-
triva debitorului SC ZEIS RO SRL, prin Sentinţa civilă nr. 634/JS/CC/16.05.2019  
pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 1376/30/2019.

Debitorul SC ZEIS RO SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschi-
derea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 
alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului SC ZEIS RO SRL cu sediul social în localit. Sânnicolau 
Mare, str. Clăşca, nr. 34, jud. Timiş, Număr de ordine în Registrul Comerţului  
J35/1074/2007, CUI RO 21366560 trebuie să procedeze la înscrierea la masa 
credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la Tribunalul 
Timiş până la termenul limită din data de 01.07.2019. Cererile trebuie însoţite 
de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
specializarea asistență socială, 
-vechime minim 7 ani în specialitatea 
studiilor. Concursul se va desfășura 
la sediul Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului 
Bihor astfel: -Proba scrisă în data de 
02.07.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 08.07.2019, ora 10.00. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Bihor. Relații 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: la sediul instituției: str.
Feldioarei, nr.13, localitatea Oradea, 
persoană de contact: d-na Caciora 
Rodica, inspector grad profesional 
superior, în cadrul Biroului Manage-
ment Resurse Umane, telefon: 
0259.476.371, interior: 108, e-mail: 
dgaspcbh@rdsor.ro.

l Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”, 
cu sediul în localitatea Segarcea, str.
Unirii, nr.33, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale vacante de: 1.
îngrijitor curățenie I, 1/2 post, peri-
oadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 24.06.2019, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 24.06.2019, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Condiții generale: conform art.3 din 
HG nr.286/23.03.2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Condiții specifice: a) pentru funcția 
de îngrijitor curățenie: -studii: gene-
rale; -vechime: nu este necesară; 
-cunoașterea normelor tehnice 
privind curățenia și dezinfecția; 
-abilităţi de relaţionare și comunicare 
cu tot personalul școlii; -abilitatea de 
a lucra în echipă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic „Horia 
Vintilă”, Segarcea. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Liceul Tehnologic 
„Horia Vintilă”, persoană de contact: 
H r i s t e a  D a n i e l a ,  t e l e f o n : 
0769.032.993, fax: 0251.210.401, 
e-mail: dicahr@yahoo.com.

l Centrul Medico-Social „Sfântul 
Andrei”, cu sediul în localitatea 
București, str.Șos.Berceni, nr.12A, 
judeţul Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual temporar vacant: econo-
mist IA, Achiziții publice: 1 post. 
Condițiile generale de ocupare a 
posturilor sunt cele prevăzute la art.3 
din HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.06.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 19.06.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii pentru postul de 
economist IA -Achiziții publice 
trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: -studii superioare econo-
mice cu diplomă de licență; -vechime 
în specialitate: minim 6 ani și șase 
luni; -cunoștinţe de operare pe calcu-
lator, Pachetul Office (Word, Excel), 
Internet; -cunoașterea legislației și 
activităților specifice domeniului de 
activitate; -experiență privind: -utili-
zarea programului SEAP; -cunoș-
tințe privind angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata cheltuielilor; 
-cunoașterea și aplicarea standar-
delor de control intern/managerial. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Centrului Medico-So-
cial „Sfântul Andrei”. Data-limită de 
depunere a dosarelor este 06.06.2019, 
ora 12.00. Relaţii suplimentare la 
sediul: șos.Berceni, nr.12A, sector 4, 
București, persoană de contact: 
M o n i c a  Tă n a s e ,  t e l e f o n : 
021.334.37.25, fax: 0372.872.850, 
e-mail: cms.sfandrei@yahoo.ro.

l UAT Comuna Șendreni, cu sediul 
în sat Șendreni, str.Principală, nr.100, 
comuna Șendreni, județul Galați, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de inspector, clasa I, 
gradul profesional superior, în cadrul 
Compartimentului Contabilitate. 
Concursul de recrutare constă în 3 
etape succesive, după cum urmează: 
a)selecţia dosarelor de înscriere, în 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor; b)proba 
scrisă la data de 09 iulie 2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Șendreni; c)interviul la data de 11 
iulie 2019, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Comunei Șendreni. Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai 
candidaţii declaraţi admiși la etapa 
precedentă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Dosarul de 
concurs va conţine în mod obliga-
toriu următoarele: a)formularul de 
înscriere care se pune la dispoziţie 
candidaţilor prin secretarul comisiei 
de concurs din cadrul Primăriei 
Comunei Șendreni și pe pagina de 
internet: www.sendreni.ro, secțiunea 
„Anunțuri concurs” (Anexa 3 
conform HG nr.611/2008); b)curri-
culum vitae, modelul comun euro-
pean; c)copia actului de identitate; d)
copii ale diplomelor de studii, certifi-
catelor și altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări și 
perfecţionări; e)copie a diplomei de 
master sau de studii postuniversitare 
în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice, după caz; f)copia carnetului 
de muncă și, după caz, a adeverinţei 
eliberate de angajator pentru peri-
oada lucrată, care să ateste vechimea 
în muncă și, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice; g)copia adeverinţei 
care atestă starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candida-
tului; h)cazierul judiciar; i)declaraţia 

pe propria răspundere sau adeve-
rinţa care să ateste calitatea sau lipsa 
calităţii de lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia. Modelul 
orientativ al adeverinţei menţionate 
la alin.(1) lit.f) este prevăzut în anexa 
nr.2D din HG nr.611/2008. Adeverin-
ţele care au un alt format decât mai 
sus menționat trebuie să cuprindă 
elemente similare celor prevăzute în 
anexa nr.2D și din care să rezulte cel 
puţin următoarele informaţii: 
funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, 
nivelul studiilor solicitate pentru 
ocuparea acesteia/acestora, temeiul 
legal al desfășurării activităţii, 
vechimea în muncă acumulată, 
precum și vechimea în specialitatea 
studiilor. Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice. Copiile de pe acte se 
prezintă în copii legalizate sau înso-
ţite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comisiei 
de concurs, cu excepţia documen-
tului prevăzut la lit.c), respectiv 
copia actului de identitate care se 
poate transmite și în format elec-
tronic,  la  adresa de e-mail : 
sendreni@gl.e-adm.ro. Cazierul 
judiciar poate fi înlocuit cu o decla-
raţie pe proprie răspundere. În acest 
caz, candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor și care nu a soli-
citat expres la înscrierea la concurs 
preluarea informaţiilor direct de la 
autoritatea sau instituţia publică 
competentă are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot 
parcursul desfășurării concursului, 
dar nu mai târziu de data și ora orga-
nizării interviului, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de 
numire. În situaţia în care candidatul 
solicită expres la înscrierea la 
concurs preluarea informaţiilor 
direct de la autoritatea sau instituţia 
publică competentă, extrasul de pe 
cazierul judiciar se solicită potrivit 
legii și procedurii aprobate la nivel 
instituţional. Condiţiile de partici-
pare la concursul de recrutare sunt 
următoarele: 1.candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată cu modi-
ficările și completările ulterioare; 2.să 
aibă studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul științelor econo-
mice ;  3 . să  a ibă  vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice, respectiv 
minimum 7 ani. Relaţii suplimentare 
la nr.de telefon: 0236.826.375.

l Societatea L&N NATURE FARM 
angajează în comuna Biled, județul 
Timiș, Director Adjunct. Postul de 
Director Adjunct presupune: reparti-
zarea sarcinilor personalului subor-
donat; monitorizarea executării 
sarcinilor; elaborarea politicilor de 
stimulare și remunerare a persona-
lului; prezidarea întâlnirilor cu 
persoanele din subordine și partici-

parea la întruniri cu managerul de 
departament; executarea altor activi-
tăţi în legătură cu îndeplinirea sarci-
nilor de serviciu precizate de 
persoanele care au acest drept; acti-
vități specifice postului. Cerințe obli-
gatorii: capacitatea de a dezvolta 
abilitățile personalului; rezistenţă la 
stres; putere de decizie; capacitate de 
coordonare; abilități de mediere și 
negociere; cunoștințe avansate de 
limba engleză sau arabă, scris și 
vorbit; experiență: peste 10 ani pe 
poziții similare; studii superioare. 
Oferim: contract de muncă pe peri-
oadă nedeterminată; pachet salarial 
motivant; program de lucru de 8 ore/
zi, 5 zile/săptămână; mediu de lucru 
dinamic. CV-urile se depun la urmă-
toarea adresă de e-mail: ariana.
pandele@avocat-musat.ro până cel 
târziu în data de 03.06.2019.

l SC CHEZ LORA PUB SRL anga-
jează barman, cunoscător al limbii 
române, ruse și a unei limbi de circu-
lație internațională. Pentru mai 
multe detalii sunați la nr. de 
tel.0753.884.385.

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie, după 
cum urmează:1.Consilier, clasa I, 
grad profesional asistent  -Serviciul 
Buget. Finanţe.Contabilitate -Biroul 
Contabilitate –Compartiment Chel-
tuieli; •Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv  
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul știinţelor 
economice.•Specializări/ perfecţio-
nări în domeniul –Buget, finanţe și 
contabilitate publică, dovedite cu 
documente emise în condiţiile legii;•-
vechime în specialitate: minim 1 an.
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la art 
54 din Legea 188/1999 (r2) privind 
statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare Conform  art. 49 alin. 
(1) din H.G. 611/2008, dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul Primăriei orașului Bragadiru 
–compartiment registratură, în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării în, Monitorul Oficial partea a 
III a.Concursul începe în data de 
01.07.2019, orele 10:00 –proba scrisă, 
03.07.2019 orele 10:00 –interviul și se 
desfășoară la sediul Primăriei Oraș 
Bragadiru, judeţul Ilfov.Anunţul, 
bibliografia și tematica de concurs 
sunt afișate la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii.Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei Oraș 
B r a g a d i r u  s a u  l a  t e l e f o n 
021/4480795,–Oanta Monica Geor-
giana -consilier.

l Ministerul Fondurilor Europene 
organizează, în temeiul OUG 
45/2008, cu modificările și completă-
rile ulterioare, în data de 14 iunie 
2019, ora 10.00 proba scrisă, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminata a următoarei funcții 
publice de execuție vacantă la 
Direcția de comunicare, după cum 
urmează:-1 post de referent, clasa 
III, grad profesional superior la 

Serviciul relații cu publicul și mass-
media (studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; cunoștințe de operare 
PC -operare și publicare conținut, 
folosind platformele Open CMS, 
precum Wordpress –nivel mediu, 
publicare conținut în rețele sociale 
Facebook/ Twitter –nivel mediu, 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minim 7 ani);Testarea cunoștințelor 
de IT se va realiza în cadrul unei 
probe suplimentare eliminatorii 
organizată în data de 12 iunie 2019.
Data și ora susţinerii interviului vor 
fi afișate odată cu rezultatele la proba 
scrisă.Documentele necesare 
înscrierii la concurs, condiţiile gene-
rale, specifice și bibliografia sunt 
afișate la sediul ministerului și pe 
site-ul ministerului www.fonduri-ue.
ro. Dosarele pot fi depuse în termen 
de 8 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la Direcţia generală manage-
mentul resurselor umane a Ministe-
rului Fondurilor Europene din Șos. 
București -Ploiești nr. 1-1B, clădirea 
BASP Victoria, sector 1, București.
Informaţii suplimentare pot fi obţi-
nute la numărul de telefon: 
0752196138.

l Inspectoratul Școlar al Munici-
piului București cu sediul în Strada 
Icoanei nr. 19, sector 2, București, în 
temeiul art. 1 –7 din Regulamentul 
–cadru de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare  organizează concurs în vederea 
ocupării posturilor, pe perioadă 
nedeterminată a funcțiilor contrac-
tuale, după cum urmează:•1 post șef 
serviciu Normare –Salarizare; •1 
post consilier  IA din cadrul Servi-
ciului Financiar, Contabilitate, 
Tehnic –Administrativ. Condiții 
Specifice: •Nivel studii: -superioare; 
•Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 4 ani.Probe de concurs: 
-proba scrisă și interviu. Concursul 
va avea loc la sediul I.S.M.B. din 
Strada Icoanei nr. 19, sector 2, Bucu-
rești, astfel:-Depunerea dosarelor în 
perioada  30.05.2019 –12.06.2019 
până la orele 16.00;-Proba scrisă 
–24.06.2019 orele 10.00;-Interviu 
–27.06.2019, orele 11.00. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon 
021/210.57.59 sau la sediul instituției 
din Strada Icoanei nr. 19, camera 
5.Documentele necesare dosarului de 
concurs, condițiile generale precum 
și cele specifice, bibliografia, tema-
tica, necesare pentru participarea la 
concurs se găsesc pe portalul posturi.
gov.ro.

l SC Gospodarie Ștefănești SRL 
-Ilfov organizează în data de 
05.06.2019 concurs recrutare pentru 
1 post de Gestionar. Detalii la 
0721.490.200.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Săcele RA, având sediul în Mun. 
Săcele, P-ţa Libertăţii, nr.17, organi-
zează concurs / examen pentru 
ocuparea, pe durată determinată, a 
unui post de tehnician silvic, în 
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cadrul R.P.L.P Săcele RA, titularul 
având contractul individual de 
muncă suspendat pentru incapaci-
tate de muncă. Concursul/ examenul 
va avea loc la punctul de lucru din 
Mun. Săcele, str. Fagului, nr. 46, 
judeţul .  Braşov,  în data de 
20.06.2019, ora 10:00 – proba scrisă 
şi ora 13:00 – interviul (proba orală). 
Condiţii de participare: 1. Studii 
absolvite: Medii silvice; - Superioare 
de scurtă durată silvice; - Superioare 
silvice. 2. Documentele care vor fi 
solicitate pentru înscriere sunt: a) – 
cerere prin care se solicită aprobarea 
conducătorului unităţii de a parti-
cipa la concursul organizat pentru 
ocuparea posturilor anunţate; b) – 
curriculum vitae; c) – diplomă ce 
atestă studiile prevăzute la condiţiile 
de participare (original şi copie); d) 
– adeverinţă privind vechimea în 
muncă (dacă este cazul); f) – carte 
(buletin) de identitate (original şi 
copie); g) – adeverinţă medicală 
eliberată de medicul de familie care 
să ateste starea de sănătate, respectiv 
că este apt pentru angajare; h) – 
recomandare de la ultimul loc de 
muncă din care să rezulte profilul 
profesional şi moral (dacă este 
cazul). Dosarele de înscriere în 
vederea participării la concurs/ 
examen se depun în termen de 7 
(şapte) zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului, la punctul de 
lucru al R.P.L.P Săcele RA, din 
Săcele, str. Fagului nr. 46, judeţul. 
Braşov. Detalii referitoare la modul 
de desfăşurare al concursului/ 
examenului, condiţii de participare, 
termenul de depunere al dosarelor 
de înscriere precum şi bibliografia 
aferentă vor fi afişate la avizierul 
R.P.L.P Săcele RA, de la punctul sau 
de lucru mai sus menţionat. 
Persoană de contact care vă poate 
furniza informaţii în acest scop, este 
d-na  Szabo  Elena ,  te lefon : 
0268/274.056.

CITAŢII
l Pârâtul Maliarciuc Marius, domi-
ciliat în loc. Bocicoiu Mare, nr. 13, 
jud. Maramureş este citată  la  Jude-
cătoria Sânnicolau Mare, în data de 
19.06.2019, orele 9:00, în proces cu 
reclamantul Maliarciuc Gheorghe, 
domiciliat în loc. Variaş, nr. 956, jud. 
Timiş, cauza având ca obiect  
„succesiune”.

l Este chemat pârâtul CARA-
MALĂU ADRIAN, în faţa instanţei, 
la Tribunalul Argeş, în Dosarul nr. 
3107/109/2018, cu obiect litigii de 
muncă, pentru termenul din data de 
5.06.2019, ora 9.00.

l Se citează numitul Petrovan Emil, 
domiciliat in Arad str. M Eminescu 
nr. 37, ap. 3, jud.Arad,, la Judeca-
toria Arad,  pt data de 4.06.2019 ora 
8.30, sala 145, in proces cu Zus 
Adrian Sebastian, in dos.nr. 
4618/55/2019, obiect – pretentii.

l Domnul Surăianu Cosmin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în muni-
cipiul Baia Mare, b-dul Decebal, 
nr.16, ap.32, județul Maramureş, este 
citat să se prezinte la data de 18 
iunie 2019, ora 9.00, la Judecătoria 

Craiova, care are sediul în munici-
piul Craiova, str.Alexandru Ioan 
Cuza, nr.20, județul Dolj, la 
completul de judecată nr.2 civil, în 
dosarul nr.11461/215/2011* care are 
ca obiect partaj judiciar, dosar civil 
în care reclamanții sunt Iordache 
Gheorghe şi Iordache Constantina, 
iar pârâții sunt Dinu Dumitru, 
Anghel Paulina, Vasile Ioana, Sură-
ianu Mihai, Calafeteanu Gheorghe 
Virgil, Udrea Verginia, Tudor Aneta, 
pârâții Surăianu Dumitru şi Sură-
ianu Gheorghița fiind decedați în 
cursul procesului.

l Doamna Kozma Cristina (fostă 
Surăianu Cristina), cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în municipiul Baia 
Mare, b-dul Decebal, nr.16, ap.32, 
județul Maramureş, este citată să se 
prezinte la data de 18 iunie 2019, ora 
9.00, la Judecătoria Craiova, care 
are sediul în municipiul Craiova, str.
Alexandru Ioan Cuza, nr.20, județul 
Dolj, la completul de judecată nr.2 
civil, în dosarul nr.11461/215/2011* 
care are ca obiect partaj judiciar, 
dosar civil în care reclamanții sunt 
Iordache Gheorghe şi Iordache 
Constantina, iar pârâții sunt Dinu 
Dumitru, Anghel Paulina, Vasile 
Ioana, Surăianu Mihai, Calafeteanu 
Gheorghe Virgil, Udrea Verginia, 
Tudor Aneta, pârâții Surăianu 
Dumitru şi Surăianu Gheorghița 
fiind decedați în cursul procesului.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii de depozitare şi servicii 
conexe. Detaliile complete pot fi 
găsite pe site-ul www.anaf.ro, secti-
unea “Anunţuri” - “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri şi servicii”.

l Anunt de intentie privind elabo-
rarea planului urbanistic de detaliu 
PUD -Strada Voineasa nr. 74 , Sector 
3, Bucuresti. Initiator: Lucian 
Ghinea si Ana Mihaela Oprita 
Elaborator: PM Architecture S.R.L. 
In vederea realizarii: construire locu-
inta individuala P+1E, pergola, 
imprejmuire şi organizare executie. 
Documentatia poate fi consultata pe 
site-ul primariei Sector 3.

l SC Procer Trade Company SRL, 
titular al PUZ-introducere teren in 
intravilan si lotizare teren in vederea 
construirii de locuinte individuale, 
amenajare circulatii si utilitati, in 
localitatea Berceni, T20, P49/2/17, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune 
a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, 
de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.ILFOV in 
termen de 15 zile de la data publi-
carii anuntului.

l Stan Marian, titular al PUZ-intro-
ducere in intravilan, lotizare pentru 
construire locuinte individuale, 
amenajare circulatii, utilitati, in 
localitatea Berceni, T6, P21/1/42, 

21/2/1, 21/2/2, 21/2/3, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu  si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei   
Protectia Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzina-
riei Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9°°-11°°. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de 
la data publicarii anuntului.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 
174 din data de 15.05.2019 pronun-
ţată de Tribunalul Dambovita, Secţia 
a II-a Civilă, în dosarul nr. 
3609/120/2018, anunţă deschiderea 
procedurii generale a falimentului 
d e b i t o a r e i  I N A F L A S H 
CONSTRUCT SRL-D cu sediul 
social în Niculesti, nr.25, jud. 
Dambovita, J15/5/2016, CUI 
35381099. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor nascute in cursul proce-
durii este 28.06.2019. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor 
este 26.07.2019. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv consolidat 
este 23.08.2019.  

l Denumire județ: Sibiu. Denumire 
UAT: Nocrich. Sectoare cadastrale: 
28, 29, 30, 34, 52. Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Sibiu 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.28, 29, 30, 34 
şi 52, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi a 
Publicității Imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 29.05.2019. Data 
de sfârşit a afişării: 28.07.2019. 
Adresa locului afişării publice: 
Primăria Comunei Nocrich, județul 
Sibiu. Repere pentru identificarea 
locației: Primăria Comunei Nocrich. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei Nocrich, 
de luni până joi, între orele 9.00-
15.00, şi vineri, între orele 9.00-12.00, 
şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Informații privind Programul nați-
onal de cadastru şi carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI, la adresa: http://www.ancpi.
ro/pnccf/.

l Primăria Ardud, str.Nouă, nr.1, 
Ardud, judeţul Satu Mare, telefon: 
0261.767.130, fax: 0261.771.016, 
e-mail: primaria.ardud@yahoo.com, 
cod fiscal: 3897173. 1.Reglementări 
legale privind acordarea de finanţare 
nerambursabilă: -Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general; -Ordonanța Guvernului 
nr.51/1998, privind îmbunătățirea 
sistemului de finanțare a progra-
melor şi proiectelor culturale, cu 

modificările şi completările ulteri-
oare; -Legea nr.69/2000, a educației 
fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare; -Ordinul 
ministrului tineretului şi sportului 
nr.664/2018, privind finanțarea din 
fonduri publice a proiectelor şi 
programelor sportive, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; -Hotă-
rârea nr.1447/2007,  pr iv ind 
aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 2.
Perioada de finanţare: anul 2019. 3.
Domeniile pentru care se acordă 
f inanţarea  nerambursab i lă : 
450.000Lei, defalcat pe domenii de 
activitate astfel: 300.000Lei pentru 
cultură, 26.000Lei pentru social, 
49.000Lei pentru culte şi 75.000Lei 
pentru sport. 4.Criteriile de acordare 
a finanţărilor nerambursabile sunt 
cele prezentate în Regulamentul 
privind regimul finanțărilor neram-
bursabile alocate de la bugetul local 
pentru activitățile nonprofit de 
interes local. 5.Documentația pentru 
elaborarea şi prezentarea propune-
rilor de programe/proiecte/acțiuni 
culturale şi proiecte/programe spor-
tive se poate obține de pe site-ul 
Oraşului Ardud: www.orasardud.
com.

l Comuna Sâncrăieni, prin Consi-
liul Local Sâncrăieni, ca organ al 
autorității administrației publice 
locale, cu sediul în Sâncrăieni, nr.522 
județul Harghita, cod poştal 537265, 
t e l e fon :  0266 .332 .502 ,  fax : 
0266.332.741, e-mail: primaria@
sancraieni.ro, cod fiscal: 4246297, 
face cunoscut programul anual al 
finanțărilor nerambursabile de la 
bugetul propriu pentru activități 
nonprofit. Domeniul pentru care se 
acordă finanțare nerambursabilă din 
fondurile bugetului local în 2019 
conform HCL nr.34/2019 este: Sport, 
în condițiile prevăzute de Legea 
nr.350/2005, în sumă de 7.000Lei. 
Sumele defalcate pe domenii de 
activitate, propuse pentru finanțare 
sunt următoarele: Nr.Crt.; Domeniul 
de activitate; Suma aprobată 2019 
-lei-: 2.Domeniul sport; 7.000. Total: 
7.000.

SOMAŢII
l Având in vedere ca prin acţiunea 
civilă ce face obiectul dosarului nr 
1288/55/2019 al Judecătoriei Arad, 
petenţii Handula Tibor şi Handula 
Elisabeta solicită dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului situat in Peci-
ca-Rovine, jud Arad, proprietatea 
defunctului Stefan Kun, compus din 
imobilul “grădina cu pruni”, in 
intindere de 994 mp inscris in CF nr 
1849 a loc. Rovine, cu nr top 4199/b. 
Invităm pe cei interesaţi să facă 
opoziţie faţă de această acţiune, in 
termen de o lună de la afişarea 
prezentei somaţii, in caz contrar 
urmând a se trece la judecarea 
cauzei.

l Somație colectivă. Subscrisa 
ECOAQUA SA Călăraşi, cu sediul 
social în str.Progresul, bl.BBB, et.3, 
loc.Călăraşi, jud.Călăraşi, înregis-
trată la ONRC de pe lângă Tribu-

nalul Călăraşi sub nr.de înregistrare 
J51/393/01.09.2004, având CUI: 
RO16730672, reprezentată legal 
prin: director general -ing.Neagu 
Cezar Paul, prin prezenta, somează 
acționarii care nu au efectuat inte-
gral vărsămintele aferente acțiunilor 
subscrise la majorarea de capital 
social ca până la data de 29.06.2019 
să efectueze plățile restante, după 
cum urmează: -Consiliul Local Olte-
nița, prin Municipiul Oltenița- 
620.000Lei;  -Consiliul Local 
Fundulea, prin Oraşul Fundulea- 
50.000Lei; -Consiliul Local Budeşti, 
prin Oraşul Budeşti- 240.000Lei. În 
situația în care nu veți da curs 
prezentei somații, se va proceda la 
anularea acțiunilor subscrise şi 
neplătite.

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie al S.C. RAMI DACIA S.A., 
cu sediul în Bucureşti, sector 6, 
B-dul Timişoara nr.8A, având 
numărul de ordine în Registrul 
Comerţului: J40/2694/1991, cod unic 
de înregistrare 472526, atribut fiscal 
RO, în conformitate cu prevederile 
art.117 din Legea 31/1990, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor în data de 
01.07.2019, ora 13:00, la sediul socie-
tăţii, cu următoarea ordine de zi:1. 
Aprobarea procesului verbal de 
inventariere al elementelor de activ 
şi pasiv ale S.C. Rami Dacia S.A.2. 
Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale ale S.C. Rami Dacia S.A. 
pentru exerciţiul financiar 2018.3. 
Aprobarea Raportului presedintelui 
Consiliului de Administraţie al S.C. 
Rami Dacia S.A.4. Prezentarea 
Raportului auditorului financiar 
pentru exerciţiul financiar 2018.5. 
Revocarea şi numirea membriilor 
Consiliului de Administraţie al S.C. 
Rami Dacia S.A. 6. Desemnarea 
persoanei împuternicite care va duce 
la îndeplinire hotărârile adunării 
generale şi va efectua toate formali-
tăţile pentru publicarea hotărârilor, 
înregistrarea la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti, inclusiv 
semnarea de acte ce pot fi necesare 
perfectării acestor formalităţi.7. 
Diverse.În cazul în care pe data de 
01.07.2019 nu se întruneşte 
cvorumul prevăzut  de lege, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor este convocată pentru data 
de 02.07.2019, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi.Actionarii pot participa la şedinţa 
personal sau pot fi reprezentaţi de 
alţi acţionari pe baza de procură 
specială. Formularele de procură 
specială pentru reprezentarea în 
Adunare vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul Rami Dacia SA 
din Bucureşti, bdul. Timişoara nr.8A, 
sector 6, începând cu data de 
05.06.2019 şi până la data de 
28.06.2019, inclusiv, între orele 10:00 
-15:00. Un exemplar original al 
procurii speciale trebuie transmis la 
Rami Dacia SA prin depunere la 
registratură sau prin scrisoare reco-
mandată cu confirmare de primare 
cu cel putin 48 de ore înainte de 
adunare. Procurile speciale care nu 
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conţin cel puţin informaţiile cuprinse 
în formularul pus la dispoziţie de 
Rami Dacia SA sau care nu sunt 
transmise în termenul prevăzut mai 
sus nu sunt opozabile Societăţii.
Dreptul de a participa la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor şi 
de a vota în cadrul acesteia aparţine 
acţionarilor Rami Dacia S.A. înregis-
traţi în registrul acţionarilor la data 
de 10.06.2019, stabilită ca dată de 
referinţă.Lista cuprinzând informaţii 
cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesională 
ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la 
dispoziţia actionarilor la sediul socie-
tăţii începând cu data de 05.06.2019, 
putând fi consultată şi completată de 
aceştia.

l Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie al S.C. RAMI DACIA S.A., 
cu sediul în Bucureşti, sector 6, B-dul 
Timişoara nr.8A, având numărul de 
ordine în Registrul Comerţului: 
J40/2694/1991, cod unic de înregis-
trare 472526, atribut fiscal RO, în 
conformitate cu prevederile art.117 
din Legea 31/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor în data de 01.07.2019, 
ora 12:30, la sediul societăţii, cu 
următoarea ordine de zi:1.Modifi-
carea actului constitutiv al S.C. Rami 
Dacia S.A., în ceea ce priveste 
numărul şi componenţa Consiliului 
de Administraţie al S.C. Rami Dacia 
S.A. respectiv de la 5 membrii la 3 
membrii.2.Aprobarea modificării art. 
17, alin.5 din Actul Constitutiv al 
Rami Dacia S.A. după cum urmea-
ză:’’Consiliul de Administraţie al S.C. 
Rami Dacia S.A.este alcătuit din 3 
persoane.’’3. Desemnarea persoanei 
împuternicite care va duce la îndepli-
nire hotărârile adunării generale şi va 
efectua toate formalităţile pentru 
publicarea hotărârilor, înregistrarea 
la Oficiul Registrului Comerţului 
Bucureţti, inclusiv semnarea de acte 
ce pot fi necesare perfectării acestor 
formalităţi.4. Diverse.În cazul în care 
pe data de 01.07.2019 nu se întru-
neşte cvorumul prevăzut de lege, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor este convocată pentru 
data de 02.07.2019, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi.Acţionarii pot participa la şedinţa 
personal sau pot fi reprezentaţi de alţi 
acţionari pe baza de procură specială. 
Formularele de procură specială 
pentru reprezentarea în Adunare vor 
fi puse la dispoziţia acţionarilor la 
sediul Rami Dacia SA din Bucureşti, 
bdul. Timişoara nr.8A, sector 6, înce-
pând cu data de 05.06.2019 şi până la 
data de 28.06.2019, inclusiv, între 
orele 10:00 -15:00. Un exemplar 
original al procurii speciale trebuie 
transmis la Rami Dacia SA prin 
depunere la registratură sau prin 
scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire cu cel puţin 48 de ore 
înainte de adunare. Procurile speciale 
care nu conţin cel puţin informaţiile 
cuprinse în formularul pus la dispo-
ziţie de Rami Dacia SA sau care nu 
sunt transmise în termenul prevăzut 
mai sus nu sunt opozabile Societăţii.
Dreptul de a participa la Adunarea 
Generală Extraordiară a Actionarilor 

şi de a vota în cadrul acesteia apar-
ţine acţionarilor Rami Dacia S.A. 
înregistraţi în registrul acţionarilor la 
data de 10.06.2019, stabilită ca dată 
de referinţă.

LICITAŢII
l Bej Neneci Tănase vinde la licitație 
în data de 31.05.2019, ora 10.00, 
apartament 2 camere situat în Piatra 
Neamț şi teren arabil 2.252mp situat 
în comuna Bodeşti, la preț conve-
nabil. Tel.0740.020.556.

l Licitatia se va desfasura in data de  
14.06.2019, ora 09:00, la sediul 
Primariei Dumbrava, CUI 2843329, 
adresa: comuna Dumbrava, str. Prin-
cipala, nr. 448, judetul Prahova, tel/
fax 0244471400/0244471951, e-mai-
l:primariadumbrava@gmail.com. 
Inscrierile la licitatie se vor face in 
perioada  30.05.2019-13.06.2019 
inclusiv, intre orele 7.30 si 14.00 la  
sediul  Primariei Dumbrava, comuna 
Dumbrava , str. Principala, nr. 448, 
j u d .  P r a h o v a ,  t e l / f a x 
0244471400/0244471951, e-mail: 
primariadumbrava@gmail.com. 
Imobilul, cota 1/2 coproprietate  a 
Primariei comunei  Dumbrava ce  
face obiectul vanzarii se af la in 
comuna Dumbrava, sat Zanoaga, 
nr.113, jud. Prahova. Informatii 
privind  regulamentul  pentru proce-
dura de vanzare a bunurilor imobile 
din domeniul privat al comunei 
Dumbrava  consultand pagina de 
internet a Primariei comunei 
Dumbrava : dumbrava.infoprimarie.
ro   “ANUNTURI”. Persoanele inte-
resate pot obtine informatii privind 
documentatia de licitatie la nr. de 
telefon 0244471400/ 0738181784, 
persoana de contact Picior Elena, 
Compartiment Contabilitate/Achizitii 
Publice.

l SC ROVIT SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin adminis-
trator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie urmatorului activ aflat in 
patrimoniul debitoarei, respectiv 
Spațiului  comercial  Incinta 
„Magazin Vinuri” Valea Calugă-
rească, situat in com. Valea Calugă-
rească, jud. Prahova, in suprafata de 
72 mp, P+1E, in incinta gradinitei de 
copii, la pretul de 92400 lei fara 
TVA. Constructia nu este intabulata 
in Cartea funciara, fiind edificata pe 
un teren care nu este proprietatea 
SC Rovit SA. Daca cumparatorul 
este o societate neplatitoare de TVA, 
va opera taxarea inversa, iar pretul 
nu va fi purtator de TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
A d u n a r i i  C r e d i t o r i l o r  d i n 
09.03.2011, 30.05.2013 si 27.07.2017 
si a regulamentului de participare la 
licitatie. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 04.06.2019, 
18.06.2019, 25.06.2019, 09.07.2019, 
16.07.2019, 23.07.2019, 01.08.2019, 
10.09.2019, 17.09.2019, 24.09.2019, 
orele 12.00, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Vanzarea se face conform caie-
tului de sarcini intocmit de adminis-
tratorul judiciar in cuantum de 500 
lei + TVA. Relatii la telefon 
0344104525.

l SC ROVIT SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin admi-
nistrator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie a unor bunuri aflate in patri-
moniul debitoarei, in sensul ca 
urmatoarele bunuri, respectiv 
Ferma 8 – compusa din: constructii 
dormitor, atelier mecanic, remiza, 2 
magazii şi teren aferent lot 1 – 5.599 
mp, teren aferent lot 1 – 341 mp, 
situata in loc. Valea Calugaresca, sat 
Valea Larga, jud. Prahova, la pretul 
de 101.600 lei; Ferma 5 – compusa 
din: constructii cantina, sopron, 
depozit, anexa atelier mecanic, bloc 
locuinte, rezervor poliester, 30 t, şi 
teren aferent 3295 mp, situata in 
Bucov, sat Chitorani, zona Valea 
Orlei, jud. Prahova 428.550 lei; 
Teren intravilan in suprafata de 483 
mp situat in com. Bucov, sat Valea 
Orlei, jud. Prahova, la pretul de 
15.450 lei, Ferma 9 - compusa din: 
construct i i ,  Sopron Cizelat 
(Depozit), Cladire Cantina, Grajd pt 
Cai, Sediu Ferma, Sopron Ingra-
saminte, Gard Imprejmuire, Baraca 
Dormitor, Caldire Depozit, Atelier 
Mecanic, Rezervor pt Apa cu Sup 
Metal, Platforma Beton + Moderni-
zare Drum, Retea Electrica Aeriana, 
Rezervor motorina, Spatiu Depozi-
tare – Platforma, Grup sanitar, 
Rampa, Beci, fundatie, WC, bazin si 
terenul intravilan aferent in supra-
fata de 9.157 mp, situata in Urlati, 
loc. Valea Mieilor, jud. Prahova la 
pretul de 416.575 lei si o serie de 
bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 
buc. la pretul de 105 lei (fara TVA), 
remorca auto, la pretul 1515 lei (fara 
TVA), remorca RBA 5, la pretul de 
1515 lei (fara TVA), bena remorca, 4 
buc la pretul de 985 lei/ buc (fara 
TVA). Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarii Credito-
rilor din 09.03.2011, 30.05.2013, 
05.08.2013 12.08.2013, 29.07.2014, 
29.07.2014, 22.01.2015 si a regula-
mentului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din pretul stabilit in 
raportul de evaluare. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
04.06.2019, 06.06.2019, 13.06.2019, 
18.06.2019, 25.06.2019, 02.07.2019, 
04.07.2019, 09.07.2019, 11.07.2019, 
16.07.2019, 18.07.2019, 23.07.2019, 
30.07.2019, 01.08.2019, 10.09.2019, 
12.09.2019, 17.09.2019, 19.09.2019, 
23.09.2019, 26.09.2019, orele 12.00, 
la sediul administratorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 
12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in 
caietul de sarcini si la telefon 
0344104525.

l Anunt la procedura competitiva 
de atribuire a contractului de furni-
zare Masina de indoit sarma 3D 
-Sursa de finantare prin POR 2014-
2020 AP.2 -PI.2.2 -Cod SMIS 110654 
- Procedura se realizeaza in confor-
mitate cu Ordinul  MFP nr. 
1284/2016 -Achizitor SC Serplast 
SRL -Oradea str. E.M. Chitul nr.12 
-Judetul Bihor -Obiectul contrac-
tului: Furnizare si punere in func-
tiune echipamente pentru injectare 
mase plastice. -Tipul si durata 
contractului: Contract de furnizare 
-12 luni. -Valoarea estimata a 
contractului: 187.077,68 lei fara 
TVA -Locul de furnizare: sediul 

achizitorului. -Depunerea ofertelor: 
termen limita 14.06.2019 ora 16:00, 
la sediul Achizitorului -Detalii supli-
mentare si specificatiile tehnice 
referitoare la obiectul achizitiei, se 
pot obtine la www.fonduri-ue.ro/
a n u n t u r i  s i  p r i n  m o b i l 
+40728086432 sau e-mail: tamas.
rozsa@serplastsrl.ro de la d-l 
ROZSA Tamas.

l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, 
organizează în data de 25.06.2019, 
ora 9.00, la sediul unităţii administra-
tiv-teritoriale, licitaţie publică 
deschisă pentru concesionarea supra-
feței de teren de 500mp identificată 
cu nr.cadastral 61119 în vederea 
construirii unei hale pentru depozi-
tare. Caietul de sarcini poate fi achizi-
ț ionat de la sediul  Comunei 
Aroneanu, la prețul de 100Lei. 
Garanția de participare este în 
cuantum de 485,68Lei. Persoanele 
interesate vor depune documentaţia 
de participare la licitaţie până în data 
de 24.06.2019, ora 16.00, la sediul 
Comunei Aroneanu, Compartiment 
Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la 
telefon/fax: 0232.299.255.

l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, 
organizează în data de 25.06.2019, 
ora 10.00, la sediul unităţii adminis-
trativ-teritoriale, licitaţie publică 
deschisă pentru concesionarea supra-
feței de teren de 500mp identificată 
cu nr.cadastral 61121 în vederea 
construirii unei hale metalice. Caietul 
de sarcini poate fi achiziționat de la 
sediul Comunei Aroneanu, la prețul 
de 100Lei. Garanția de participare 
este în cuantum de 485,68Lei. 
Persoanele interesate vor depune 
documentaţia de participare la lici-
taţie până în data de 24.06.2019, ora 
16.00, la sediul Comunei Aroneanu, 
Compartiment Ghişeu Unic. Relaţii 
suplimentare la  te lefon/fax: 
0232.299.255.

l S.C. FRANCIGRIN S.R.L. - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren intravilan cu 
construcție P+E+M, situat în Reşița, 
str. Calea Caransebeşului, FN, jud. 
Caraş-Severin, înscris în C.F. nr. 
36279/Reşița, nr. cadastral: 36279, 
C.F. vechi nr. 15315/Câlnic, nr. 
cadastral vechi: 2375, nr. topografic: 
982/1, aflată în patrimoniul  debi-
toarei S.C. Francigrin S.R.L. – în 
reorganizare. Pretul de pornire al 
licitatiei  este 100 % din pretul de 
evaluare, respectiv 867.700 ron + 
tva. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al administra-
torului 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 1.000 lei + T.V.A.Licitatia va avea 
loc in data de 11.06.2019, orele 
12.30, la sediul ales al administrato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
jud. Caras – Severin.

PIERDERI
l Tamaş Dori, Videle, pierdut atestat 
CPC marfă nr. 0037814001, eliberat 
de ARR Teleorman. Îl declar nul.

l Tamaş Dori, Videle, pierdut autori-
zaţie macaragiu, grupa A nr. 
C_32C_011196_05.03.2013. O declar 
nulă.

l Pierdut Anexa cu activităţile auto-
rizate, eliberată de O.R.C. Arad, 
privind autorizarea activităţilor 
desfăşurate de  APIS TRANS S.R.L., 
societate înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J 02/461/1995, 
având C.U.Î. 7605409. O declar nulă.

l MB Europa Broker de Asigurare 
SRL declară pierdute polițele cu seria 
şi nr.CC:10951-10953, CD:14043-
14045, MB:963182, IG:1100794, 
MB:9000063182 ,  MD:38000 , 
MD:84898, CHIT.AST:2118411-
2118420, CHIT.AST:293351, CHIT.
AST:3212981-3212900. Se declară 
nule.

l Pierdut Certificat de cetățenie 
pentru Iațuha Vladimir, născut la 
14.07.1968 în Ucraina, emis de 
Consulatul General al României la 
Odesa în data de 03.05.2016 cu nr.89-
16-6. Se declară nul.

l Pierdut poliţe de asigurare aferente 
anilor 2009 -2015 ale SC AB Broker 
–Broker de Asigurare şi Reasigurare 
SRL, serie şi nr. AG -89513; AG 
-89514; IC -121871; IC -121872; IC 
-134326 -134328; AP -545421 
-545425; RO01TOXZ -1802586 
-1802600; XZ -1802586 -1802600; 
ASR2009 -350726 -350750, emise de 
Asirom Vig SA, Bucureşti.

l Pierdut act de concesiune original 
nr. 112 din 2013 octombrie 04, se 
concesionează d-nai Baciu Georgeta, 
str. Rediu nr. 33, sector 4, emis de 
Arhiepiscopia Bucureştilor Patriarhia 
Ilfov Sud Patriarhia Voevozi Leor-
deni, localitatea Popeşti –Leordeni, 
str. Breaza nr. 36.

Subscrisa Geisha Perfumes SRL 
având J23/413/2019 şi CUI 40529923, 
declară pierdut şi nul certificatul de 
înregistrare, B 34226690 emis pe data 
de 31.01.2019.

l Pierdut parafă medic primar pe 
numele Haidar Andrei, codul parafei 
796915. O declar nulă.

l Eurotools Utilaje Industrie SRL, 
cu sediul în Bucureşti, str.Burniței, 
nr.24, biroul 123, et.1, Sector 
3,J-40/16797/2016, CUI: 36865372, 
declară pierdut certificatele constata-
toare nr.778411/21.12.2017 pentru 
activități desfăşurate la sediul 
secundar din com.Șcheia, str.Sălişte, 
nr.4, jud.Suceava şi în afara sediului 
social şi a sediilor secundare.

DISPARIŢII
l Aducem la cunoştința tuturor că 
s-a pornit procedura pentru decla-
rarea morții prezumate a numitului 
Deaconu Ioan, cu ultimul domicilui 
cunoscut în localitatea Zagon, sat 
Păpăuți, județul Covasna, la Judecă-
toria Tg.Secuiesc, județul Covasna, 
dosar nr.1109/322/2019. Invităm pe 
toți cei care au informații în legătură 
cu aceată persoană să comunice 
Judecătoriei Tg.Secuiesc.


