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OFERTE SERVICIU
l Samira Cookies, cu sediul în
Craiova, CUI: 39883225, angajează
brutar. Cerințe: cursuri de calificare, fără experiență.
Tel.0726.907.070.
l C O M PA N I E M E N T E NANȚĂ BUCUREȘTI ANGAJEAZĂ: PERSONAL MONTAJ
SISTEME RAFTURI; FRIGOTEHNIȘTI; ELECTRICIENI;
SUDORI; ZUGRAVI; RIGIPSARI; DULGHERI. SALARIU
M O T I VA N T , C A Z A R E
G R AT U I TĂ , C O N T R A C T
N E D E T E R M I N AT D E
MUNCĂ. 0735.528.213.
l Revista de Cultură „Familia”, cu
sediul în Oradea, Piaţa 1 Decembrie, nr.12, anunţă scoaterea la
concurs/examen a unui (1) post
-redactor-şef, pe durată nedeterminată. Candidaţii trebuie să fie
absolvenţi de studii superioare şi să
aibă o vechime de cel puţin 5 ani
vechime în profesiunea de redactor-şef la revistă de cultură.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei: Oradea, Piaţa 1 Decembrie, nr.12, în data de 24.07.2019,
ora 10.00 (proba scrisă), respectiv
ora 14.00 (interviul). Dosarele de
concurs se depun până în data de
08.07.2019, ora 14.00. Datele de
contact ale secretariatului concursului: Eugenia Soreaţă, secretar,
tf.redacţie: 0259.414.129.
l U n i v e r s i t a t e a Te h n i c ă d e
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) cu
sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf. H.G. nr.286/2011,
pentru ocuparea unui post contractual temporar, vacant de administrator financiar I (S) din cadrul
Departamentului de Management
al Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării. Condiţii specifice: studii
superioare de lungă durată în
domeniul economic sau tehnic,
vechime în muncă, minim 5 ani,
competenţe informatice- nivel
ridicat, competenţe de comunicarenivel mediu, competenţe organizaţionale- nivel mediu şi
disponibilitatea de a lucra în
echipă. Data limită până la care se
pot depune actele pentru dosarul de
concurs este 10.07.2019 la sediul
U.T.C.B., din Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 33, în intervalul orar: 08:00 – 15:30. Proba
scrisă va avea loc în data de
18.07.2019, ora 13:00 la sediul
U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 42, et.1. Data
şi ora interviului vor fi anunţate
după proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera nr.
33, pe www.utcb.ro sau la telefon:
0212421208, persoana de contact:
Dragomir Margareta.

l Apa Nova București angajează
instalator alimentări apă, canal.
Candidatul ideal: studii: învățământ minim obligatoriu/medii,
calificare: Instalator alimentări
apă, experiență: minim 1 an.
Responsabilități: realizarea unor
lucrări de întreținere și mentenență
în rețeaua de apă potabilă/rețeaua
de canalizare, execută lucrări de
remediere disfunctionalități din
cadrul rețelei de alimentare cu apă/
rețeaua de canalizare, înlocuirea
branșamentelor pe rețeaua de apă
potabilă/rețeaua de canalizare.
Descrierea companiei: societate
furnizoare de servicii publice în
domeniul alimentării cu apă și
canalizare a Municipiului București. Puteți contacta la adresa de
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com/telefon: 0374.39.81.67.
l Apa Nova București angajează
electrician. Candidatul ideal:
studii: învățământ minim obligatoriu/medii, calificare: electrician,
experiență: minim 1 an. Responsabilități: efectuarea de manevre în
instalațiile electrice și electromecanice pentru asigurarea funcționării
stațiilor de pompare, executarea de
lucrări de întreținere specifice
instalațiilor de la stațiile de
pompare, efectuarea de intervenții
pentru restabilirea parametrilor de
funcționare a stațiilor de pompare.
Descrierea companiei: societate
furnizoare de servicii publice în
domeniul alimentării cu apă și
canalizare a Municipiului București. Puteți contacta la adresa de
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com, telefon: 0374.39.81.67.
l Apa Nova București angajează
sudor. Candidatul ideal: studii:
învățământ minim obligatoriu/
medii, calificare: sudor electric și
autogen, experiență: minim 1 an.
Responsabilități: execută lucrări de
sudură electric și autogen, remediază avarii la rețeaua de apă și
canalizare, execută construcții
metalice. Descrierea companiei:
societate furnizoare de servicii
publice în domeniul alimentării cu
apă și canalizare a Municipiului
București. Puteți contacta la adresa
de e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com/telefon: 0374.39.81.67.
l Apa Nova București angajeazĂ
lăcătuș mecanic. Candidatul ideal:
studii: învățământ minim obligatoriu/medii (tehnice), experiență:
minim 1 an. Responsabilități: efectuează repararea, întreținerea și
înlocuirea rețelelor de apă și canalizare, asigură operațiuni de încărcare/descărcare a materialelor,
curăță zona de intervenție/balizează zona de lucru, securizează
operațiunile de terasament ale
lucrărilor, realizarea mentenanței
și/sau întreținerea curentă a materialelor și echipamentelor rețelei de
apă potabilă, efectuează reparațiile
necesare pe rețeaua de apă potabilă sau canalizare. Descrierea
companiei: societate furnizoare de

servicii publice în domeniul alimentării cu apă și canalizare a Municipiului București. Puteți contacta la
adresa de e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.com/telefon:
0374.39.81.67.
l Spitalul Filişanilor, cu sediul în
localitatea Filiaşi, str.Bd.Racoţeanu, nr.200, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de:
1)2 posturi de îngrijitoare curăţenie
la Secţia Medicină Internă -perioadă nedeterminată; 2)1 post de
îngrijitor curăţenie la Farmacie
-perioadă nedeterminată; 3)1 post
de asistent medical debutant la
Cabinetul de Medicină Internă
-perioadă nedeterminată; 4)1 post
de asistent medical debutant (studii
superioare) Secţia Medicină Internă
-perioadă nedeterminată; 5)1 post
de asistent medical debutant Secţia
Medicină Internă -perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 30.07.2019, ora 09.00;
-Proba practică în data de
05.08.2019, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 09.08.2019, ora
09.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Îngrijitor curăţenie: -şcoală generală; -vechime: nu este cazul. -Asistent medical generalist debutant:
-diplomă de licenţă în specialitate/
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare
conform HG nr.797/1997; -vechime:
nu este cazul; -declaraţie pe propria
răspundere că deţine cunoştinţe
teoretice şi practice în utilizarea
computerului. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Spitalului
Filişanilor. Relaţii suplimentare la
sediul: Filiaşi, str.Bld.Racoţeanu,
nr.200, județul Dolj, persoană de
contact: Maican Denisa, telefon:
0765.137.171, fax: 0251.441.234,
e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.com.
l Spitalul de Urgență Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea
Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, nr.51,
județul Gorj, organizează conform
HG nr.286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante,
după cum urmează: -asistent
medical generalist debutant: 1 post
-cabinet alergologie şi imunologie
clinică; -asistent medical generalist
debutant: 2 posturi vacante secția
pediatrie; -asistent medical generalist debutant: 2 posturi vacante
sterilizare în cadrul secției obstetrică-ginecologie; -asistent medical
generalist debutant: 2 posturi
vacante sterilizare în cadrul secției
chirurgie generală; -asistent
medical generalist debutant: 1 post
vacant laborator analize medicale;
-asistent medical generalist debu-
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tant: 1 post vacant unitatea de
transfuzie sanguină; -asistent
medical generalist debutant: 2
posturi vacante compartiment
diabet zaharat, nutriție şi boli
metabolice; -asistent medical generalist debutant: 1 post vacant
Centrul de Sănătate Logreşti; -asistent medical generalist debutant: 1
post vacant Centrul de Sănătate
Căpreni; -asistent medical generalist: 1 post vacant Compartimentul
Primiri Urgențe. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 25.07.2019, ora 9.00; -Interviul în data de 31.07.2019, ora 9.00.
Condiții generale de participare: a)
Are cetățenia română, cetățenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European şi
domiciliul în România; b) Cunoaşte
limba română scris şi vorbit; c)Are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d)Are capacitate
deplină de exercițiu; e)Are o stare
de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza fişei de aptitudine
eliberată de către medicul de medicina muncii; f) Îndeplineşte condițiile de studii potrivit cerințelor
postului scos la concurs; g)Nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori
a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârşite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Condițiile specifice necesare
în vederea participării la concurs şi
a ocupării funcției contractuale
sunt: Pentru posturile de asistent
medical: -diplomă de absolvire a
şcolii sanitare postliceale, diplomă
de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau
diplomă de licență în specialitate,
pentru posturile de asistent medical
generalist. Pentru postul de asistent
medical generalist debutant
unitatea de transfuzie sanguină: să
dețină adeverință /certificate /
atestat că a urmat programul de
pregătire pentru obținerea specializării în domeniul transfuzii
sanguine. Pentru postul de asistent
medical generalist debutant sterilizare în cadrul secției obstetrică-ginecologie şi chirurgie generală: să
dețină adeverință/certificat/atestat
că a urmat programul de pregătire
pentru obținerea specializării în
domeniul sterilizare. Condiții de
vechime: -Asistent medical generalist: -minim 6 luni vechime în
domeniu şi adeverință de susținere
a examenului de asistent medical
generalist debutant; -Asistent
medical generalist debutant: -fără
vechime. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului de Urgență Târgu Cărbu-
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neşti, din str.Eroilor, nr.51, județul
Gorj. Relații suplimentare la sediul
Spitalului de Urgență Târgu-Cărbuneşti, persoană de contact: Stoenescu Elena -biroul RUNOS,
telefon: 0253.378.165, fax
0253.378.085, e-mail: office@spitalcarbunesti.ro.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Sector 4, organizează concurs de
recrutare, cu respectarea condiţiilor
generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie
vacante: 1. Serviciul Asistență
Maternală –1 post Consilier, clasa I,
grad profesional Asistent. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Psihologie, să
aibă vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor. 2. Serviciul Asistență Maternală –2 posturi
Consilier, clasa I, grad profesional
Superior. Candidaţii trebuie să fie
absolvenţi de studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul
Asistență Socială, să aibă vechime
minimă 7 ani în specialitatea studiilor. 3. Biroul Abuz, Neglijare,
Trafic, Migrație şi Repatrieri –2
posturi Consilier, clasa I, grad
profesional Superior. Candidaţii
trebuie să fie absolvenţi de studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
în domeniul Psihologie, să aibă
vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor. 4. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială –1 post
Consilier, clasa I, grad profesional
Superior. Candidaţii trebuie să fie
absolvenţi de studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul
Științe ale Comunicării, să aibă
vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor. 5. Serviciul Asistență şi Protecție Socială Persoană
şi Familie –1 post Consilier, clasa I,
grad profesional Asistent. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Științe ale
Comunicării, să aibă vechime
minimă 1 an în specialitatea studiilor. 6. Serviciul Resurse Umane-Salarizare –1 post Consilier, clasa I,
Grad profesional Principal. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absol-
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vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental
Științe Umaniste și Arte, să aibă
vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor. 7. Serviciul Resurse
Umane-Salarizare –1 post Consilier,
clasa I, Grad profesional Superior.
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi
de studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în domeniul fundamental Științe Umaniste și Arte, să
aibă vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor. Concursul se
organizează la sediul D.G.A.S.P.C.
Sector 4 din Str. Soldat Enache Ion
nr. 1A, Sector 4, și va consta în
susţinerea unei probe scrise, în data
de 01.08.2019, ora 12:00, și proba
interviu, la o dată comunicată ulterior, în maximun 5 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de concurs se depun la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Sector 4 până la data de 22.07.2019,
inclusiv, și trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 alin. (1) din
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici. Condiţiile generale și specifice de participare la concurs și
bibliografia de concurs sunt afișate
la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 4, din Str. Soldat Enache Ion
nr.1A și pe pagina de internet a
instituției www.dgaspc4.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 4, Str. Soldat
Enache Ion nr. 1A, etaj 1, telefon
03727155100 interior 139, persoana
de contact Dăbuleanu Stela –Serviciul Resurse Umane-Salarizare,
e-mail resurse@dgaspc4.ro.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional
superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în
data de 7 august 2019, la ora 11.00proba scrisă și 9 august 2019 -interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs și bibliografia se afisează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Cerințe: studii superioare absolvite
cu diplomă de licenṭă și minim 7
ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei

Cernica, judet Ilfov din strada
Traian nr.10, email: primaria_
cernica@yahoo.com, telefon (021)
369.51.55- persoanã contact Simion
Claudia-Șef birou.
l Primăria comunei Cernica, județul
Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice
de execuție vacante de consilier, clasa
I, grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului Urbanism.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei comunei Cernica, județul
Ilfov, în data de 6 august 2019, la
ora 11.00- proba scrisă și 8 august
2019 -interviul. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se
afisează la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: studii
superioare absolvite cu diplomă de
licenṭă și minim 1 an vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Cernica, judet
Ilfov din strada Traian nr.10, email:
primaria_cernica@yahoo.com,
telefon (021) 369.51.55- persoană
contact Simion Claudia- Șef birou.

VÂNZĂRI CASE-VILE
l Vând/ schimb vilă Brăila cu
apartament (parter), București.
0721/625116.

CITAŢII
l Numitul Toma Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Reviga, sat. Rovine ,str.
Av i a t o r P l a t o g e a , n r. 9 , J u d .
Ialomița, este citat la Judecătoria
Slobozia în data de marți, 30 iulie
2019, ora 8:30, Complet 1, camera
sala 1 Penal, în calitate de pârât în
dosarul nr.2180/312/2019 ce are ca
obiect înlocuire amendă cu muncă
în folosul comunității.
l Doamna Chende Ancuța-Rozalia, cu ultimul domiciliu cunoscut
în loc.Jibou, str.Stadionului, nr.32,
jud. Sălaj, este chemată la instanța
Judecătoriei Jibou, în ziua de 11
septembrie 2019, ora 9.00, în calitate de pârâtă în dosarul
nr.144/1752/2019, în proces cu
Chende Marius, în calitate de reclamant în dosarul mai sus menționat
ce are ca obiect acțiunea de divorț.
l Numitul Ripan Cristian-Mihai, cu
domiciliul legal in com. Perieni, jud.
Vaslui, este citat la Tribunalul Galati,
la data de 24.07.2019, in dosarul civil
nr. 2341/121/2019, sala 3, ora 08:30, in
process cu DGASPC Galati, avand in
vedere prevederile legii nr. 273/2004.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

l Flaviromprest SRL,
J05/614/2003, CUI 15448224, cu
ultimul sediu în judeţul Bihor, Mun.
Oradea, Piaţa București nr. 4, Ap.
33, cod poștal 3700, prin administrator Olteanu Radu, este chemată
la Tribunalul București, din Splaiul
Independenţei nr. 319 L, Clădirea
B, sector 6, Bucuresti, Sectia a VI-a
Civila, camera E 26, C2-Fond, în
ziua de 10.10.2019, ora 09:30, în
calitate de pârât, în proces cu
IMSAT SA, în calitate de reclamant
și alţii, pentru Fond –Acţiune în
constatare și pretenţii *Rejudecare
Dosar nr. 26988/3/2005, în cadrul
Dosarului nr. 13219/3/2017.

rești, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru
obținerea Planului Urbanistic
Zonal în vederea Construirii unei
L o c u i n ț e
c o l e c t i v e
S+P+1E+2R+3R, și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune
a planului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului București, din Aleea
Lacul Morii, nr.1 (în spatele benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni
până vineri, între orele 9.00-12.00.
Observații și sugestii se primesc în
scris la sediul APM, în termen de 18
zile de la data publicării anunțului.

DIVERSE

l Primăria Comunei Calopăr,
Județul Dolj, anunță populația și
crescătorii de albine cu privire la
desfășurarea lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și tratamente
fitosanitare prin combatere
avio-chimică, faza a doua, în data
de 04.07.2019, între orele 06.0009.00. Produsul folosit este avizat
de Ministerul Sănătății, este produs
biocid, grupa principală 3, tip
produs 18.

l Erată - Primăria comunei Traian
- Prin prezenta, vă informăm că
publicarea documentelor tehnice de
cadastru pentru sectoarele cadastrale 0 - 6 va începe cu data de
09.07.2019, la sediul Primăriei
comunei Traian, și nu în data de
05.07.2019, așa cum a fost publicat
în mod eronat.
l Comautosport SA, cu sediul în
București, B-dul.Basarabia, nr.250,
biroul 7, anunță publicul interesat
asupra demarării etapei de intenție
de elaborare pentru documentația
¨plan urbanistic zonal- “construire
amsamblu mixt de birouri, servicii
și comerț 2S+P+6E+Et”, Str.Amurgului, Nr.3, Municipiul Timișoara.
Observațiile și propunerile pot fi
transmise în termen de 10 de zile la
Serviciul Centrul de Consiliere
Cetăţeni (cam.12) a Primăriei
Municipiului Timișoara, Bd.C.D.
Loga, nr.1, sau pe adresa de e-mail:
dezvoltareurbana@primariatm.ro.
l Top Security Service, inmatriculata la Reg. Comertului cu nr.
J02/755/1993, RO4307700,
convoaca adunarea generala a
asociatilor la sediul societatii din
Arad, Piata Sarbeasca nr. 1, in data
de 24.07.2019, ora 10.00. Daca nu
este intrunit cvorumul asociatilor se
dispune o noua convocare a
adunarii generale a asociatilor Top
Security Service SRL din Arad, in
data de 25.07.2019, ora 10.00 la
sediul societatii situat in Arad, str.
Piata Sarbeasca, nr.1.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa in dosarul nr. 8417/3/2019,
Tribunal Prahova, conform sentinței
nr. sentinței nr. 610 din 12.06.2019
privind pe SC Carton Ambalaje
Distribution SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță
26.07.2019, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 15.08.2019,
întocmirea tabelului definitiv
09.09.2019, prima Adunare a Creditorilor avand loc in data 20.08.2019,
orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploiești, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Proprietarii terenului situat în
strada Făgăraș 36, sector 1, Bucu-

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa in dosarul nr. 4609/105/2018,
Tr i b u n a l P r a h o v a , c o n f o r m
sentinței nr. sentinței nr. 611 din
12.06.2019 privind pe SC Damsor
Metal SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 26.07.2019, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 15.08.2019, întocmirea
tabelului definitiv 09.09.2019,
prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 20.08.2019 orele
12:00 la sediul administratorului
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Parohia Ortodoxă Păpăuți,
anunţă publicul interesat că s-a
luat de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Covasna
Decizia privind încadrarea Amenajamentului silvic UP XIX Parohia
Ortodoxă Păpăuți situat în UAT
Zagon, fără aviz de mediu, planul
urmând a fi supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile și comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se depun în
scris la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Covasna situat
în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore
Bălan, nr. 10, în zilele de lunivineri, între orele: 09.00-13.00,
telefon: 0267.323.701, în termen de
10 zile de la apariţia anunţului.
l Grigore Marian, avand domiciliul in judetul Ilfov, comuna
Berceni, str.Infratirii nr.56, titular
al planului P.U.Z.-ansamblu locui n t e i n d i vi d u a l e s i fu n c t i u ni
complementare P+1E+M, amenajare circulatii si utilitati, localitatea
Berceni, T20, P49/4/9, 10,11,12
anunta publicul interesat asupra
deciziei etapei de incadrare luata in
cadrul sedintei Comitetului Special
constituit din data de 20.03.2019

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
urmand ca prima versiune a
planului sa fie supusa procedurii de
adoptare de catre autoritatile
componente fara aviz de mediu.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 10 zile calendaristice de
la publicarea anuntului.
l Ilie Claudia-Florentina avand
domiciliul in comuna Berceni,
Bulevardul 1 Mai, Nr.103, jud.Ilfov,
titular al planului P.U.Z.-ansamblu
locuinte individuale si functiuni
complementare P+1+M, Amenajare
circulatii si utilitati, T16,
P41/1/25,26 comuna Berceni, judet
Ilfov anunta publicul interesat
asupra deciziei etapei de incadrare
luata in cadrul sedintei Comitetului
Special constituit din data de
20.03.2019 urmand ca prima
versiune a planului sa fie supusa
procedurii de adoptare de catre
autoritatile componente fara aviz
de mediu. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 10 zile calendaristice de
la publicarea anuntului.
l Exclusiv Interconstruct SRL-SC
Agromec Vidra SA avand sediul in
Municipiul Bucuresti, sector 4, str.
Mureseni, Nr.14, Cam.2, sector
3-titular al planului
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare
P+1+M, Amenajare circulatii si
utilitati, T68, P3371 comuna
Berceni, judet Ilfov anunta publicul
interesat asupra deciziei etapei de
incadrare luata in cadrul sedintei
Comitetului Special constituit din
data de 08.05.2019 urmand ca
prima versiune a planului sa fie
supusa procedurii de adoptare de
catre autoritatile componente fara
aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
s e d i u l A . P. M . I l f o v ( t e l .
021/4301523) in termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.
l Exclusiv Interconstruct SRL
avand sediul in municipiul Bucuresti, strada Mureseni, nr.14, sector
3, titular al planului
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale P+1+M functiuni complementare, Amenajare circulatii si
utilitati, T23, P55/2/2/22,23 comuna
Berceni, judet Ilfov anunta publicul
interesat asupra deciziei etapei de
incadrare luata in cadrul sedintei
Comitetului Special constituit din
data de 08.05.2019 urmand ca
prima versiune a planului sa fie
supusa procedurii de adoptare de
catre autoritatile componente fara
aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
s e d i u l A . P. M . I l f o v ( t e l .
021/4301523) in termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.
l 1.Autoritatea finanțatoare:
Orașul Cugir, cu sediul în orașul
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şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi

bilă în baza Legii 350 din 2005”. 10.
Solicitanții vor depune documentația prevăzută în Regulament și în
prezentul anunț de participare la
registratura Primăriei Orașului
Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, parter.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Chisineu Cris se
af la dosarul nr. 290/210/2019 cu
termen de judecata la data de
25.09.2019, avand ca obiect cererea
lui Vekas Francisc si sotia Vekas
Rozalia, pentru constatarea dobandirii de catre acestia a dreptului de
proprietate prin uzucapiune,
asupra imobilului din Vinatori nr.
259-260 jud. Arad, inscris in CF
303099 Misca topo 303099-C1 si
303099-C2, avand proprietar
tabular pe Vekas Rozalia si Vekas
Francisc. Persoanele interesate pot
face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o luna
de la data publicarii prezentei
somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Subsemnatul Grasu Florin
Romulus, în calitate de administrator unic al SC Agromec Ciorogârla SA, cu sediul în Sat
Ciorogârla, Com. Ciorogârla, str.
Şcolii nr. 13, înregistrată la Regist r u l C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J23/513/2004, CUI 2605572/1992,
formulez, convocator. La adunarea
generală ordinară a acţionarilor ce
va avea loc la data de 05.08.2019,
ora 10:00, la sediul SC Agromec
Ciorogârla SA, din Sat Ciorogârla,
Com. Ciorogârla, str. Şcolii nr. 13.
În situaţia în care nu se va întruni
cvorumul legal impus pentru prima
convocare, adunarea generală ordinară va fi din nou convocată,
pentru data de 06.08.2019, ora
10:00, la același sediu, cu aceeași
ordine de zi. Ordinea de zi va fi: 1.
Prelungirea mandatului administratorului Grasu Florin –Romulus,
pentru o perioadă de 4 ani. 2. La
această Adunare Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor
la data de referinţă 17.07.2019.
l Convocare Consiliul de Administrație al societății Poiana Brașov
S.A., cu sediul în loc. Poiana
Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana
Ursului nr. 5, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
sub nr. J08/23/1991, având Codul
Unic de Înregistrare 1099108,
c o n f o r m L e g i i n r. 3 1 / 1 9 9 0 ,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 04.08.2019, ora
14:00, respectiv la ora 15:00, la
sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de
26.07.2019, cu următoarea ordine
de zi: Adunarea Generală Ordinară

a Acționarilor, ora 14:00: 1. Luare
act de încetarea mandatelor administratorilor societății, descărcarea
de gestiune pentru activitatea
desfășurată până la data încetării
mandatelor. Ratificarea actelor
încheiate de administratori în data
de 18.02.2019 și data ședinței
convocate prin prezentul. 2.
Alegerea administratorilor societății, stabilirea duratei mandatelor
și a cuantumului indemnizației
lunare pentru noii administratori ai
societății. 3. Alegerea unui auditor
al societăţii, stabilirea duratei
mandatului și a indemnizației și
împuternicirea unei persoane
pentru a semna pentru societate
contractul cu auditorul nou ales. 4.
Aprobarea Situațiilor financiare
speciale întocmite pentru data de
30.06.2019, în scopul divizării
societății. 5. Aprobarea datei de
înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a
acționarilor asupra cărora se vor
răsfrânge efectele hotărârii
adunării ordinare, dată ce urmează
a fi stabilită de adunarea generală,
este 22.08.2019. 6. Împuternicirea
unei persoane pentru efectuarea
formalităților de publicitate.
Lista cuprinzând informații cu
privire la numele, localitatea de
domiciliu și calificarea profesională
a persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator și pentru
cea de auditor se află la dispoziția
acționarilor, la sediul societății,
putând fi consultată și completată
de aceștia. Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor, ora
15:00: 1.Aprobarea actualizării
Actului constitutiv al societății ca
efect al alegerii administratorilor și
auditorului societății în ședința
AGOA convocată prin prezentul și
împuternicirea unei persoane
pentru a semna Actul constitutiv
actualizat. 2. Aprobarea în principiu a divizării societății și împuternicirii Consiliului de
Administrație al societăţii pentru
întocmirea, semnarea și publicarea
unui Proiect de divizare parțială
prin desprindere a societății. 3.
Aprobarea ca divizarea să se realizeze pe baza Situațiilor financiare
speciale întocmite pentru data de
30.06.2019. 4. Aprobarea metodei
folosite din punct de vedere
contabil pentru operațiunea de
divizare. 5. Aprobarea ca publicitatea Proiectului de divizare să se
realizeze prin pagina web a societății divizate www.poianabrasovsa.
ro. 6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea
privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor
răsfrânge efectele hotărârii
adunării extraordinare, dată ce
urmează a fi stabilită de adunarea
generală, este 22.08.2019. 7. Împuternicirea unei persoane pentru
efectuarea formalităților de publicitate. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data
menţionată, adunarea generală
ordinară și/ sau extraordinară se
va/ vor ţine la data de 05.08.2019,
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Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, jud.
Alba, cod poștal: 515600, telefon:
0258.751.001, fax: 0258.755.394,
e-mail: primaria@primariacugir.ro,
face cunoscută intenția de a atribui
contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Orașului
Cugir în anul 2019, în baza Legii
350/2005, pentru cultele religioase
recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în orașul Cugir.
2.Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă acordată de la
bugetul local al orașului Cugir se
face pentru proiecte privind activități nonprofit desfășurate de unitațile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute de lege, care
își desfășoară activitatea în orașul
Cugir, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate
pentru activități nonprofit de
interes general, cu modificările și
completările ulterioare. 3.Suma
alocată din bugetul local în anul
2019, pentru proiecte privind activități nonprofit desfășurate de
unitățile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute de lege, care
își desfășoară activitatea în orașul
Cugir, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, este de
10.000Lei. 4.Durata proiectelor
privind activități nonprofit desfășurate de unitățile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în orașul Cugir, în
conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2005, este august-decembrie
2019. 5.Finanțarea se acordă
pentru acoperirea parțială a unei
activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni de
interes public local, în baza unui
contract încheiat între părți. 6.
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate obține
de la sediul Primăriei Orașului
Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1,
telefon: 0258.751.001 sau se poate
descărca de pe site-ul instituției:
www.primariacugir.ro, secțiunea
„Finanțare nerambursabilă în baza
Legii 350 din 2005”. 7.Data-limită
de depunere a propunerilor de
proiecte este 09.08.2019, ora 16.00,
iar perioada de selecție și evaluare
este 12-13.08.2019. 8.Atribuirea
contractelor de finanțare nerambursabilă se va face exclusiv pe
baza selecției publice de proiecte,
procedură care permite atribuirea
unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin
selectarea acestuia de către o
comisie, cu respectarea principiilor
de atribuire a contractelor de finanțare. 9. Criteriile de evaluare și
selecție, stabilite în Regulamentul
privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local
al Orașului Cugir cultelor religioase
recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Orașul Cugir, se
pot consulta la sediul Primăriei
Orașului Cugir sau se pot descărca
de pe site-ul: www.primariacugir.ro,
secțiunea „Finanțare nerambursa-
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➤ plătește cu cardul

la aceleași ore și în același loc, cu
aceeași ordine de zi. Documentele
și materialele informative referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, precum și formularele de procuri speciale, pot fi obținute de la sediul societății, de la
data 02.08.2019. Procurile vor fi
depuse în original, cu 48 de ore
înainte de adunare. Informații
suplimentare se pot obține la
telefon 0268/262404.
l Convocarea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Rombeton S.A.: În conformitate cu prevederile Legii 31/1990
Președintele Consiliului de Administraţie al Societăţii Rombeton
S.A., cu sediul în București,
sectorul 3, str. Vasile. Lucaci nr.35,
înmatriculată sub nr. J40/480/1991,
având C.U.I. RO361277, în baza
deciziei Consiliului de Administraţie convoacă Adunarea Generală
Extraordinară ce va avea loc la
sediul societăţii din București, Str.
Vasile Lucaci nr.35, la data de
06.08.2019, ora 12:00, cu următoarea Ordine de zi: 1. Aprobarea
retragerii de la tranzacţionarea pe
piaţa ATS– AeRO Standard a valorilor mobiliare emise de Societatea
Rombeton S.A., radierea lor din
evidenţele ASF conform dispoziţiilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018, cu consecinţa
dobândirii caracterului de societate
pe acţiuni de tip închis. 2. Prezentarea și aprobarea Raportului de
evaluare a acţiunilor emitentului
Rombeton S.A., întocmit de evaluatorul autorizat Quest Partners
S.R.L. 3. Aprobarea preţului unei
acţiuni care urmează să fie achitat
în cazul retargerii acţionarilor din
cadrul societăţii. 4. Acordarea
dreptului de retragere și aprobarea
modalităţii de retragere din societate și de a obţine contravalorea
acţiunilor pentru acţionarii care
nu sunt de acord cu hotărârea
AGEA de retragere de la tranzacţionare a valorilor mobiliare emise
de societate. 5. Împuternicirea
persoanei ce urmează să efectueze
toate demersurile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor
AGEA și îndeplinirii tuturor
formalităţilor necesare în faţa
autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul
Registrului Comerţului, Bursa de
Valori București, Autoritatea
pentru Supraveghere Financiară,
Depozitarul Central. 6. Aprobarea
datei de 12.11.2019 ca fiind data de
înregistrare (conform art. 115 lit. B,
subpunctul A, lit. (ii), punctul 5 din
Regulamentul 5/2018) și aprobarea
ex-date la data 11.11.2019
(conform art. 115 lit. b, subpunctul
A, lit. (ii), punctul 6 și art. 2 al. 2 lit.
l din Regulamentul 5/2018). Acţionarii înscriși la data de referinţă 24
Iulie 2019, în registrul acţionarilor
Societăţii, ţinut de Depozitarul
Central SA, pot participa și pot
vota în cadrul A.G.E.A. Începând
cu data publicării convocării vor fi
puse la dispoziţia acţionarilor

GATA!
Simplu, nu?

documentele aferente subiectelor
de pe ordinea de zi, în format fizic
la Registratura Societăţii de la
sediul social al acesteia în zilele
lucrătoare între orele 9:00–14:00.
Împuternicirile, înainte de prima
lor utilizare se pot transmite și pe
email la adresa rombeton@yahoo.
com sau se depun la societate cu 48
de ore înainte de adunarea generală, fiind reţinute de societate,
făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul– verbal al
adunării generale. Împuternicirea
specială poate fi acordată oricărei
persoane pentru reprezentare într-o
singură adunare generală și conţine
instrucţiuni specifice de vot din
partea acţionarului, cu precizarea
clară a obţiunii de vot pentru
fiecare punct înscris pe ordinea de
zi a adunării generale. În situaţia
discutării în cadrul adunării generale a acţionarilor, în conformitate
cu prevederile legale, a unor puncte
neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe
marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.
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 ședinţei. Aceste solicitări
formulate de acţionari trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: •Să fie însoţite de
documente care atestă identitatea
acţionarului persoană fizică și/sau
pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică care
solicită introducerea de noi puncte
pe ordinea de zi a adunării generale
(propuneri care vor fi formulate în
scris și transmise la sediul societăţii
până la data de 17.07.2019– art.92
alin.5 din Legea 24/2017). Ordinea
de zi revizuită va fi publicată până
la data de 21.07.2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.•Fiecare punct nou să fie însoţit
de o justificare. •Să fie adresate
Consiliului de Adminsitraţie al
Societăţii 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 semnătura electronică
extinsă încorporată, conform Legii
nr. 455/2001, privind semnătura
electronică, la adresa rombeton@
yahoo.com până la data de 17 Iulie
2019. Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă clar și cu majuscule
„PROPUNERE DE PUNCTE NOI
PE ORDINEA DE ZI– PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 6/7
August 2019. •În cazul propunerilor în format fizic, acestea trebuie
semnate, după caz, de acţionarii
persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane
juridice. În cazul persoanelor juridice propunerile vor purta și ștampila acestora. Acționarii înregistrați
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la data de referință au posibilitatea
de a vota prin corespondență,
înainte de adunarea generală, prin
utilizarea formularului de vot prin
corespondență pus la dispoziție la
sediul Societăţii ROMBETON S.A.
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 acționarului persoană fizică,
precum și pentru persoanele juridice, însoţite de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului
privind identitatea reprezentantului
legal al acţionarului persoana 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
Extraordinară a Acţionarilor din 6/7
August 2019. -Formular de vot prin
corespondenţă” până la data de 30
iulie 2019, ora 14.00. Acţionarii
Societăţii pot adresa întrebări în
scris, privind subiectele de pe
ordinea de zi a ședinţei A.G.E.A.,
înaintea datei de desfășurare a
A.G.E.A. Respectivele întrebări vor
fi adresate Consiliului de Administraţie 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
semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001,
privind semnătura electronică, la
adresa de e-mail rombeton@yahoo.
com, astfel încât să fie recepţionate
de Societate până la data de 26 Iulie
2019, ora 10:00, cu menţiunea scrisă
clar și cu majuscule „ÎNTREBĂRI
PRIVIND ORDINEA DE ZI/
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII–
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN
DATA DE 6/7 August 2019”. Societatea va răspunde acestor întrebări
în timpul ședinţei A.G.E.A, 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 persoana fizică
(BI/CI/ Pașaport/ Legitimaţie de
ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul
Comerţului sau altă dovadă emisă
de o autoritate competentă privind
identitatea reprezentantului 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 reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, prin
simpla proba a identităţii, care
constă în prezentarea în original a
actului, iar (ii) în cazul acţionarilor
persoane juridice și al acţionarilor
persoane fizice reprezentate, cu
împuternicirea dată persoanei care
le reprezintă și prezentarea în
original a actului de identitate a
reprezentantului/ mandatarului.
Verificarea și validarea procurilor

speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și
evidenţa voturilor prin corespondenţă se va face de către o comisie
stabilită în cadrul Societăţii,
membrii acestei comisii urmând a
păstra în siguranţă înscrisurile
precum și confidenţialitatea voturilor exprimate. Procurile vor fi
verificate de către secretarul al
AGOA. În situaţia în care nu se
întrunește cvorumul legal pentru
validitatea deliberărilor, adunarea
generală se va întruni, la a doua
convocare, la data de 7 August 2019
ora 12.00 pentru ședinţa A.G.E.A.
în același loc și cu aceeași ordine de
zi.

LICITAŢII
l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie a urmatoarelor bunuri
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, si anume: autoutilitara
Peugeot Boxer, an fabricatie 2000,
la pretul de 2.625 lei, mobilier
birou la pretul de 215 lei, rezervor
bazin la pretul de 11.050 lei, distribuitor pompa la pretul de 3.000
lei. Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare si aprobat de
Adunarea Creditorilor din
09.01.2017. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de:
09.07.2019, 16.07.2019, 30.07.2019,
13.08.2019, 27.08.2019, 10.09.2019,
24.09.2019, 08.10.2019, 22.10.2019
si 05.11.2019, orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare
la telefon 0344104525.
l S.C. “Citadin” S.A. IASI, cu
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr.
32C, organizeaza procedura
“procedura simplificata”, cu oferte
de pret in plic inchis, in vederea
atribuirii contractului de achizitie:
uleiuri auto, unsori consistente,
ulei mineral term 53. Procedura de
achizitie se va desfasura conform
prevederilor “Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN
SA Iasi. Pentru participare la
procedura de achizitie, ofertantii
trebuie sa indeplineasca conditiile
cerute in “Documentatia de achizitie”. Documentatia de achizitie
va fi postata pe site-ul societatii
www.citadinis.ro si va fi accesata
pana pe data de 11.07.2019 pe
baza de cod unic de acces, ce va fi
comunicat doar persoanelor care
solicita in scris accesul la documentatie cu date de identificare
clara si cu declaratie pe propria
raspundere privind siguranta
informatiilor pentru evitarea
introducerii unor virusi in sistemul
informatic al societatii. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi
depusa la sediul SC CITADIN SA
pana la data de 11.07.2019, ora

10:00. Deschiderea ofertelor va
avea loc la data de 11.07.2019, ora
12:00, la sediul S.C. CITADIN
S.A. Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0751048290.
l Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș RA organizează licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru vânzarea următoarelor
bunuri mobile: autoutilitară Ford
Ranger -1 bucată. Bunurile ce fac
obiectul licitaţiei se regăsesc la
sediul instituţiei, fiind disponibile
spre vizualizare. Licitaţia va avea
loc la sediul Regiei Publice Locale
a Pădurilor Măieruș RA, din localitatea Măieruș, strada N.Bălcescu,
nr.2, în data de 18.07.2019, ora
11.00, în caz de neadjudecare
următoarele licitaţii se vor organiza după trecerea a 7 zile calendaristice de la licitaţia inițială.
Prețul de pornire reprezintă
valoarea de piaţă estimată
conform Raportului de evaluare
nr.2657/19.06.2019, ce face parte
integrantă din documentaţia
pentru elaborarea ofertelor, și este
de 22.200Lei (TVA inclus) pentru
întreg obiectivul. Ofertarea în
cadrul licitaţiei se va face prin
strigare, pasul de licitare este de
1,00% din valoarea totală a obiectivului. Taxa de participare și de
documentaţie este de 100Lei și se
achită la casieria RPLP Măieruș
RA. Garanţia de participare este
de 100Lei și se achită la casieria
RPLP Măieruș RA. Înscrierile se
pot face până în data de
18.07.2019, ora 09.00, la sediul
Regiei Publice Locale a Pădurilor
Măieruș RA, din localitatea
Măieruș, strada N.Bălcescu, nr.2,
jud.Brașov. Relaţii privind modalitatea de a intra în posesia documentaţiei de licitaţie se pot obţine
la telefon/fax: 0268.284.906 sau la
sediul RPLP Măieruș RA.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Salva, cod
fiscal: 4347399, str.Principală,
nr.153, comuna Salva, județul
Bistrița-Năsăud, telefon:
0263.361.202, fax: 0263.361.654,
e-mail: primariasalva@yahoo.com.
2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
două spații din incinta Dispensarului medical, cu destinația cabinete medicale, cuprinse în
domeniul public al comunei Salva,
județul Bistrița-Năsăud, cu suprafețele utile de 48,545mp și
respectiv 43,655mp. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
Documentația de atribuire a fost
întocmită în conformitate cu
prevederile OUG nr.54/2006.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul Primăriei
Comunei Salva. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul
Secretariat, str.Principală, nr.153,
comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.54/2006:
10Lei, se achită cash la casieria
Primăriei Comunei Salva.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 30.07.2019, ora
12.00. 4.Informații privind ofertele: de la sediul instituției.
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 02.08.2019, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Compartimentul Secretariat, str.Principală, nr.153, comuna
Salva, județul Bistrița-Năsăud.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un exemplar original. 5.Data
și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 05.08.2019, ora 09.00,
str.Principală, nr.153, comuna
Salva, județul Bistrița-Năsăud. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Judecătoria Năsăud, str.
Vasile Nascu, nr.49, telefon:
0263.361.058, fax: 0263.361.059,
e-mail: judecatoria-nasaud@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
02.07.2019.
l Direcția Silvică Călărași, cu sediul
în municipiul Călărași, str.G-ral
Constantin Pantazi, nr.2, cod poștal
900316, telefon: 0242.314344, cod de
înregistrare fiscală: 1590120, organizează în data de 18.07.2019, ora
10.00, licitație publică cu ofertă în
plic închis, având ca obiect
„vânzarea de arme utilitare cu țeavă
lungă și muniție, cal.7.62 mm” depozitate la sediul Ocolului Silvic Călărași. Documentația de atribuire
(Caietul de sarcini și Regulamentul
de organizare și desfășurare a licitației publice cu ofertă în plic închis)
poate fi preluată gratuit de la sediul
unității, Compartimentul Paza și
Protecția Fondului Forestier, începând cu data de 05.07.2019, în intervalul orar 8.30-14.00. Cuantumul
garanției de participare la licitație
este de 10% din prețul minim de
începere a licitaţiei. Garanția de
participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul
RO18RZBR0000060004419486,
deschis la Raiffeisen Bank Călărași,
sau cash la casieria unității. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor
este 17.07.2019, ora 12.00. Data-limită de depunere a documentelor de
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calificare (documentele obligatorii
necesare participării la licitație) este
18.07.2019, ora 08.30. Acestea se
depun la Direcția Silvică Călărași,
județul Călărași -Registratură.
Prețul minim de începere a licitației
este prezentat detaliat în Caietul de
sarcini. Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită
de documentele necesare și obligatorii participării la licitație pentru
bunurile care face obiectul acesteia.
Licitația publică cu ofertă în plic
închis se va desfășura la sediul
Direcției Silvice Călărași, în data de
18.07.2019, ora 10.00. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor
apărute este Tribunalul Călărași.
Data transmiterii anunțului de licitație către mass-media, în vederea
publicării, este 03.07.2019.

PIERDERI
l Pierdut CAA 0216-BR/Aqua Di
Gio, serie A 006810 eliberat Căpitănia Portului Brăila. Se declară
nul.
l DTEK Trading SA Geneva
Sucursala București, cu sediul sediul
în București, str. Frumoasa, nr.30,
etaj 1, zona A, modul 1.28, sector 1,
având CUI:33856043, declară pierdute certificatul de înregistrare seria
B, nr.3007923/02.12.2014 și certificatele constatatoare de autorizare a
activităţilor.
l Legitimație de student pe numele
Todeasa-Barbatei Vlad-Costin,
Facultatea de Medicină Veterinară.
O declar nulă.
l Pierdut Certificat de conducător
de ambarcațiune de agrement,
Numărul 2129, Clasele C, D,
eliberat de Autoritatea Navală
Română, la data de 07.05.2003 pe
numele Soldan Cătălin. Îl declar
nul.
l Mineral Rom SRL,persoana juridica romana, avand J08/254/1991 si
CUI 1103055, pierdut certificat
constatator sediu secundar Comuna
Malnas, Cariera Bicsad, Judet
Covasna . Il declar nul.
l S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti al societatii Hypnotictrance SRL, J23/2698/2019, cu
sediul social in în Oras Chitila, localitatea Chitila, str Vasile Parvan nr.
30A, CAM. 2 jud. Ilfov, punct de
lucru in Bucuresti, sector 1, str.
Clucerului nr. 46, mansarda, camera
4, J23/2698/2019, CUI 41280366. Il
declaram nul, precum si rezolutia si
certificatele constatatoare atasate
emise la inmatriculare.
l Pierdut ștampilă și facturier ale
Total Edil Construct, pierdut ștampilă și facturier ale Luca Valor
Construct, acte proprietate teren și
cadastru.

