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OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL 
Sibiu, angajează: -3 instalatori 
apă canal; -3 zidari rosar tencu-
itor; -24 tâmplari universal. 
Telefon: 0371.307.458.

l Căutăm femeie, vârsta 40-60 
ani, posesoare viză SUA, pentru 
curățenie și gătit cămin bătrâne, 
Seattle, statul Washington, SUA. 
Minim 6 luni. Condițiile sunt obli-
gatorii. Rugăm trimiteți datele de 
contact la: mconstantines415@
yahoo.com.

l Complexul Educațional Laude 
Reut, instituție de învățământ 
acreditată de MEN, angajează 
pedagog- vorbitor nativ de limba 
engleză. CV-ul se depune la sediul 
angajatorului. Interviul este pe 
data de 07.08.2019, ora 10.00.

l Patiseria Landa SRL din Arad 
angajeaza 1 brutar. Cod COR 
751201. Cerinte; studii medii (10 
clase/scoala profesoinala), califi-
care brutar, cunoascator al patise-
riei sarbesti (burek). CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa; moniq_
adriana@yahoo.com. Vor fi luate 
in considerare CV-urile primite 
pana la data de 07.08.2019. 
Selectia candidatilor va avea loc 
in data de 08.08.2019 si consta in 
concurs de CV-uri. Info tel: 
0752832020.

l SC Gospodărie Stefănești SRL 
-Ilfov organizează în data de 
09.08.2019 concurs recrutare 
pentru 1 post de îngrijitor spaţii 
verzi. Detalii la 0721.490.200.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă cu 
sediul in Bucuresti Str. Avalanșei, 
nr. 20-22 sector 4, scoate la 
concurs, la sediul agenţiei, postul 
contractual vacant de Director 
Adjunct al Centrului Regional de 
Formare Profesională a Adulţilor 
Dolj, conform H.G. nr.286/2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specif ice  de  part ic ipare  la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei de conducere vacantă: Pregă-
tire de special itate:   studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
in ramura de stiinta: stiinte econo-
mice; vechime de minim 7 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului. Programul 
c o n c u r s u l u i  c o n c u r s u l u i : 
02.09.2017 ora 10:00 - proba scrisă 

la sediul Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei  de 
Muncă; 04.09.2017 ora 10:00 - 
interviul la sediul Agenţiei Naţio-
nale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă; Termenul limita de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv în 
perioada 05-28 august 2019. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute de 
a r t . 6 ,  a l i n . ( 1 )  d i n  H . G . 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice și bibli-
ografia de concurs sunt afișate pe 
site-ul instituţiei.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă cu 
sediul in Bucuresti Str. Avalanșei, 
nr. 20-22 sector 4, scoate la 
concurs, la sediul agenţiei, postul 
contractual vacant de Director al 
Centrului Regional de Formare 
Profesională a Adulţilor Brașov, 
conform H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specif ice  de  part ic ipare  la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei de conducere vacantă: Pregă-
t i re  de  spec ia l i ta te :  s tudi i 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
vechime de minim 7 ani în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului. Programul concursului 
concursului: 03.09.2017 ora 10:00 
- proba scrisă la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă; 05.09.2017 ora 10:00 - 
interviul la sediul Agenţiei Naţio-
nale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă. Termenul limita de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv în 
perioada 05-28 august 2019. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute de 
art. 6, alin. (1) din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice și bibli-
ografia de concurs sunt afișate pe 
site-ul instituţiei.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-A.N.R.S.C., cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucu-
rești, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual, de 
execuție, vacant, pe durată nede-

terminată de Expert, debutant, la 
Direcția generală control -Servi-
ciul control. Condiții specifice: 
studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul tehnic, economic, 
juridic, administrație publică etc., 
vechime în specialitatea studi-
ilor:-. Concursul se organizează în 
data de 29.08.2019, ora 10.00 
-proba scrisă ș i  în data de 
03.09.2019, ora 10.00 -interviul, la 
sediul A.N.R.S.C.. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
la sediul A.N.R.S.C., până la data 
de 21.08.2019, inclusiv, după 
următorul program: de luni până 
vineri între orele 09.00-13.00. 
Condițiile de participare, biblio-
grafia și actele solicitate candida-
ților pentru dosarul de înscriere se 
afișează la sediul instituției și pe 
pagina de internet: www.anrsc.ro. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul A.N.R.S.C. și la numărul 
de telefon: 021/317.97.51 int.167.

l Seminarul Teologic Ortodox 
„Sf.Nicolae” din municipiul 
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unui post vacant 
contractual pe perioadă nedeter-
minată după cum urmează, 
conform H.G.nr.286/2011, modifi-
cată prin H.G.1027/2014: -Infor-
m a t i c i a n  I A  ( M )  - 1  p o s t . 
Concursul se va desfășura la 
sediul Seminarului Teologic 
Ortodox Sf.Nicolae, situat în 
Rm.Vâlcea, str.Antim Ivireanul, 
nr.17, în data 29.08.2019, ora 
10.00 -proba scrisă și în data de 
05.09.2019, ora 10.00 -proba 
interviu. Condiţiile de partici-
pare: Pentru postul de informati-
c i a n  I A :  - S t u d i i  m e d i i 
(informatică); -Vechime în dome-
niul studiilor minim un an; 
-Cunoștinţe privind întocmirea 
corespondenţei oficiale; -Noţiuni 
de comunicare în relaţii publice; 
-Cunoștințe de utilizare a softu-
rilor specifice activității din învă-
țământ: Edusal, Revisal, SIIR; 
-Cunoștinţe de utilizare și operare 
PC: Windows, Microsoft Office 
Word, Excel, Internet Explorer, 
baze  de  date .  Dosare le  de 
înscriere se vor depune la secreta-
riatul Seminarului Teologic 
Ortodox Sf.Nicolae, str.Antim 
Ivireanul, nr.17, ultima zi de 
depunere fiind 20.08.2019, ora 
16.00. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia sunt afișate 
la sediul Seminarului Teologic 
Ortodox Sf.Nicolae Rm.Vâlcea. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la Seminarul Teologic Ortodox 

„ S f . N i c o l a e ”  R m . Vâ l c e a 
0250.711.570.

l Unitatea Militară 02474 Brașov, 
Judeţul Brașov, cu sediul în 
Brașov, str.Pieţii, nr.9, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant pe perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/2011, astfel: -Asistent 
medical, unitate de transfuzie 
sanguină, studii superioare, 1 
post. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă, în data de 
09.09.2019, ora 09.00; -proba 
practică, în data de 12.09.2019, 
ora 09.00; -interviu, în data de 
17.09.2019, ora 09.00; -rezultatele 
finale în data de 20.09.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
generale: -Cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; -Cunoaș-
terea limbii române, scris și vorbit; 
-Vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -Capacitate 
deplină de exerciţiu; -Stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; 
-Îndeplinește condiţiile de studii 
sau alte condiţii specifice postului 
scos la concurs; -Candidatul/
candidata nu a fost condamnat(ă) 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiţii specifice necesare 
pentru ocuparea posturi lor 
vacante  scoase  la  concurs : 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă 
de licență în specialitatea postului 
scos la concurs; -certificat de 
membru OAMGMAMR -speciali-
tatea medicină generală, avizat și 
valabil la data concursului. Certi-
ficatul va fi însoţit de avizul anual 
(pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical gene-
ralist) sau de adeverinţa pentru 
participare la concurs, eliberată 
de  OAMGMAMR ( în  cazul 
persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical gene-
ralist); -nivel de acces la infor-
maţii  clasificate,  precum și 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-

m a ţ i i  c l a s i f i c a t e  s a u  a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„Admis”; -vechime ca asistent 
medical, minim 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare după publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Unităţii 
Militare 02474 Brașov. Relaţii 
suplimentare la sediul Unităţii 
M i l i t a r e  n r. 0 2 4 7 4  B r a ș o v, 
persoană de contact doamna 
inspector de specialitate Zdrelea 
Mihaela, tel. 0268.416.393 int.111.

l Unitatea Militară 02517, cu 
sediul în localitatea Craiova, str.
Anul 1848, nr.98, judeţul Dolj, 
organizează  concurs pentru 
ocuparea unor funcţii contrac-
tuale vacante, astfel: 1 post de 
Referent de specialitate gradul III 
în Biroului Documentaţii NSIP, 1 
post de referent debutant în 
Biroul Evidenţă Patrimoniu 
Imobiliar. Concursul se va desfă-
șura după următorul calendar: 
proba scrisă în data de 28.08.2019, 
ora 11.00, proba practică în data 
de 02.09.2019, ora 10.00, interviul 
în data de 04.09.2019, ora 10.00. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
z u t e  d e  a r t . 3  d i n  H G 
nr.286/23.03.2011, precum și 
Condiţii specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcţiei contractuale 
astfel: pentru postul de Referent 
de specialitate gradul III  în 
cadrul Biroului documentaţii 
NSIP: nivelul studiilor: universi-
tare cu diplomă de licenţă- 
INGINER în domeniul: inginerie 
civilă, inginerie și management, 
inginerie electrică, inginerie ener-
getică, ingineria instalaţiilor și 
arhitectură într-una din  speciali-
zările: construcţii civile, indus-
triale și agricole, inginerie civilă, 
căi ferate, drumuri și poduri, 
ingineria instalațiilor, inginerie 
urbană și dezvoltare regională, 
inginerie electrică în construcţii, 
îmbunătăţiri funciare și dezvol-
tare rurală, sisteme electrice, 
electrotehnică, electromecanică, 
energetică, electroenergetică, arhi-
tectură. Vechime în muncă: minim 
6 luni, vechime în specialitate: 
minim 6 luni. Pentru postul de  
referent debutant în Biroul 
Evidenţă Patrimoniu Imobiliar: 
absolvirea cu diploma de bacalu-
reat a studiilor liceale, nivelul de 
acces la informații clasificate este 
secret, fiind necesar acordul scris 
al persoanei care dorește să candi-
deze privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizației de acces la 
informații clasificate sau a certifi-
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catului de securitate, în situația în 
care va fi declarată “admisă”’, 
limba engleză- nivel satisfăcător, 
cunoştinte de operare pe calcu-
lator- Microsoft Office, Autocad- 
nivel bun, abilitatea de negociere, 
spirit de inițiativă, comunicare, 
lucru în echipă, capacitate de 
analiză şi sinteză, rezistență la 
stres, vechime în muncă: fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 21.08.2019, ora 
14.00  la  sediul  UM 02517 
Craiova. Relaţii suplimentare la 
sediu l  UM 02517  Craiova .  
Persoană de contact: Col. Mişu 
Uruiocea, tel.0251.522.375, int. 
114, mob.0745.356.284.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvol-
tare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Caransebeş, în confor-
mitate cu prevederile art. 7 alin.
(1) şi (4) din H.G.nr.286/2011, 
modificată şi completată, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale 
din sectorul bugetar, plătit din 
fonduri publice, organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 
posturi contractuale vacante, pe 
durată nedeterminată. Staţiunea 
de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Caransebeş in conformitate cu 
prevederile art.7 alin.(1) şi (4) din 
H.G.nr.286/2011, modificată şi 
completată, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi 
contractuale vacante, pe durată 
nedeterminată: -un post cercetător 
ştiinţific gradul III. Condiţii obli-
gatorii: -să aibă activitate de 
cercetare-dezvoltare în speciali-
tate sau în învățământul superior 
de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în 
cazul candidaţilor care deţin titlul 
de doctor; pentru candidaţii care 
provin din afara învățământului 
superior sau a cercetării ştiinţifice, 
o vechime de 10 ani sau de 8 ani, 
pentru candidaţii care deţin titlul 
de doctor; -1 post asistent de 
cercetare ştiinţifică -să fie absol-
vent cu examen de licenţă sau 
diplomă de specialitate în dome-
niul agrozootehnic. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.3 din Regula-
mentul  cadru aprobat  prin 
H.G.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul 
va avea loc în data de 17.09.2019, 
ora 10.00, proba scrisă, iar inter-
viul la ora 13.00, la sediul din 
Caransebeş, str.Drumul Reşiței 
Km 2. Dosarele de înscriere se 
depun până în data de 12.09.2019, 
ora 16.00, la sediul unităţii. 

Condiţii le de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită se 
afişează la sediul Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Caransebeş. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Caransebeş şi la secretariatul 
comisiei de concurs din cadrul 
Compart imentulu i  Resurse 
umane, telefon: 0255.514.189; 
0787.680.673.

l Institutul Naţional de Cerce-
tare -Dezvoltare pentru Optoelec-
tronică INOE 2000 cu sediul în 
Str. Atomiştilor, Nr. 409, Oraş 
Măgurele, Jud. Ilfov scoate la 
concurs 1 post Asistent cercetare 
ştiinţifică: •1 post Asistent cerce-
tare ştiinţifică cu contract indivi-
dua l  de  muncă  pe  dura tă 
determinată (01 Septembrie 2019 
-31 Octombrie 2020 fiind dată de 
f inal izare contract) ,  normă 
întreagă, şi păstrarea acestuia pe o 
perioada de cel puţin doi ani (01 
Noiembrie 2020 -31 Octombrie 
2022) de la finalizarea proiectului, 
cu suportarea drepturilor salariale 
din alte surse, cu următoarele 
cerinţe: -Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă ori 
studii echivalente (studii universi-
tare de licenţă conform Legii nr. 
288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare) în domeniul 
Fizică, Matematică şi/ sau Ştiinţa 
şi Ingineria Materialelor; -Cunoş-
tinţe despre obţinerea de straturi 
subţiri; -Cunoştinţe despre carac-
terizarea materialelor şi/ sau 
suprafeţelor; -Cunoştinţe de 
operare PC şi MS-office; editare 
texte şi grafică computerizată; 
-Cunoştinţe de limbă engleză, 
nivel minim B1 conform Cadrului 
European Comun de Referinţă 
pentru Limbi Străine; -Abilităţi de 
comunicare şi lucru în echipă. 
Postul este cuprins în planul de 
realizare al Contractului Complex 
nr. 60PCCDI/2018, PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0239, cu titlul „Obţi-
nerea şi expertizare unor noi 
materiale biocompatibile pentru 
aplicaţii medicale”. Locul desfă-
şurării concursului: la sediul 
INOE 2000 din str. Atomiştilor, 
Nr. 409, Oraşul Măgurele, Jud.
Ilfov. Înscrierea la concurs se face 
în termen de 30 zile de la data 
publicării anunţului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la 
Secretariatul INOE 2000. Relaţii 
la telefon: -021/457.45.22.

l Institutul Naţional de Cerce-
tare -Dezvoltare pentru Optoelec-
tronică INOE 2000 cu sediul în 

Str. Atomiştilor, Nr. 409, Oraş 
Măgurele, Jud. Ilfov scoate la 
concurs 1 post Asistent cercetare 
ştiintifică: •1 post Asistent cerce-
tare ştiintifică cu contract indivi-
dual  de  muncă  pe  durată 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c u  n o r m ă 
întreagă cu următoarele cerinţe: 
-Absolvent al unei facultăţi 
tehnice (fizică, matematică, 
ştiinţe aplicate, inginerie, ştiinţa 
mediului); -Diplomă de master/ 
adeverinţă de masterand, ingi-
nerie sau fizică; -Cunoştinţe de 
baza privind teledetecţia activă şi 
pasivă, imagini satelitare, sisteme 
lidar şi radar; -Abilităţi tehnice 
pentru utilizarea şi mentenanţa 
echipamentelor optoelectronice; 
-Cunoştinţe de baza privind fizica 
atmosferei; -Cunoştinţe prelu-
crare date atmosferice; -Cunoş-
tinţe de operare PC şi office 
(platforma Windows); -Cunoş-
tinţe de programare (GRADS, 
R-studio, MatLAB, Grapher, 
Origin); -Solide cunoştinţe de 
limba engleză. Postul este cuprins 
în planul de realizare al Contrac-
tului nr. 18N/ 08.02.2019 Program 
Nucleu Optoelectronică VI; 
Contract nr. 87PCCDI/2018 
-CONTUR- “Detecţia turbulen-
ţelor în aer clar utilizând tehno-
logii lidar de înaltă rezoluţie 
s p e c t r a l ă “ ;  C o n t r a c t  n r. 
4000122916/17/I-EF –ESA-FR-
M4RADAR “Integration and 
Operation of a 94-GHz Profiling 
Doppler Radar at INOE”. Locul 
desfăşurării concursului: la sediul 
INOE 2000 din str. Atomiştilor, 
Nr. 409, Oraşul Măgurele, Jud. 
Ilfov. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 zile de la 
data publicării anunţului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la 
Secretariatul INOE 2000. Relaţii 
la telefon: -021/ 457.45.22.

CITAŢII
l Balla Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Crasna, 
judeţul Sălaj, este chemat să se 
prezinte în ziua de 12.09.2019 ora 
9:00 la Judecătoria Şimleu-Silva-
niei, camera14, în calitate de 
pârât, în proces cu Breda Maria, 
în calitate de reclamant în dosarul 
cu nr. 988/309/2018, având ca 
obiect succesiune şi partaj.

l Este citat numitul Redad Abde-
lkader in calitate de parat, la 
Judecatoria Harsova la data de 
25.09.2019, ora 9:30, complet C6, 
in dosarul 326/842/2019 avand ca 
obiect divort, in contradictoriu cu 
reclamanta Redad Paraschiva.

l Numitul, Durancea Nandis, cu 
domiciliul lregal in mun. Bacau, 

str. Letea, nr. 32, ap. 13, jud Bacau 
este citat la Tribunalul Galati la 
data de 28.08.2019, in dosarul 
civil nr. 2036/121/2019, sala 3, ora 
08:30 in proces cu D.G.AS.P.C. 
Galati, avand in vedere prevede-
rile Legii nr. 27312004.

l Numitii Văsian Georgiana 
Violeta, cu domiciliul legal in 
mun, Husi, str. Erou Frentescu, nr. 
25, jud. Vaslui si Tabacila Alin 
Costel, cu domiciliul legal in mun. 
Galati, str. Drumul de Centura, 
nr. 72 C, jud. Galati, sunt citati la 
Tribunalul Galati la data de 
28.08.2019, in Dosarul civil nr. 
2340/121/2019, Sala 3, ora 08:30, 
in proces cu D.G.A.S.P.C. Galati, 
avand in vedere prevederile Legii 
nr. 2273/2004

l Numitul Rîpan Cristian-Mihai, 
cu domiciliul legal in com. Perieni, 
jud. Vaslui, este citat la Tribunalul 
Galati, ia data de 28.08.2079, in 
Dosarul civil nr. 9344/121/2019, 
Sala 3, ora 08:30, in proces cu 
D.G.AS.P.C. Galati, avand in 
vedere prevederile Legii  nr. 
273/2004.

l Numit, Pohace Stelian - lulian, 
fara domiciliu este citat la Tribu-
nalul Galati la data de 28.08.2019, 
in dosarul civil nr. 2715/121/2018, 
sala 3, ora 08:30 in proces cu 
D.G.A.S.P.C. Galati, avand in 
vedere prevederile Legii  nr. 
273/2004.

l Numita, Paun Mariana, cu 
domiciliul Iregal in Republica 
Moldova este citat la Tribunalul 
Galati la data de 28.08.2019, in 
dosarul civil nr. 2868/121/2019, 
sala 3, ora 08:30 in proces cu 
D.G.A.S.P.C. Galati, avand in 
vedere prevederile Legii  nr. 
273/2004.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închi-
rieze spaţii/hale pentru depozitare 
dotate cu logistica aferentă trans-
portului şi manipulării. Detaliile 
complete pot fi găsite pe site-ul 
www.anaf.ro, sectiunea “Anun-
ţuri” - “Anunţuri de achiziţie de 
bunuri şi servicii”.

l Orice persoana interesata a face 
o pozitie dobandirii dreptului de 
proprietate prin uzucapiune de 
catre Duicu Gheorghe si Duicu 
Marcela, asupra terenului in 
suprafata de 8635 mp situat in Sat 
Sirnea, Com. Fundata, Jud. 
Brasov, inscris in CF nr. 102541 
Rasnov, top 9429,9430/3, sunt 
invitati la Judecatoria Zarnesti, 
avand termen de judecata in data 

de  6 .09 .2019 ,  la  dosar  nr. 
74/338/2018, Complet 10.

l Judecatoria Iasi, dosar nr. 
13476/245/2019 - Admite cererea, 
astfel cum a fost precizata, formu-
lata pe calea procedurii ordo-
nantei presedintiale de reclamanta 
Gavril Luminita, domiciliata in 
Iasi, str. Amurgului nr.1, bl.U1, 
sc.B, et.5, ap.1, jud. Iasi in contra-
dictoriu cu paratul Alhammad 
Amjad, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Iasi, str. Amurgului 
nr.1, bl.U1, sc.B, et.5, ap.1, jud. 
Iasi. Suplineste consimtamantul 
paratului Alhammad Amjad in 
vederea efectuarii pasaportului 
m i n o r e i  A l h a m m a d  A m a l , 
nascuta la data de 21.11.2009, 
precum si pentru deplasarea aces-
teia pe ruta Romania-Emiratele 
Arabe Unite (Dubai) si retur, in 
perioada 12.07.2019-25.08.2019, 
insotita de reclamanta Gavril 
Luminita. Ia act ca reclamnata nu 
a solicitat cheltuieli de judecata. 
Executorie. Cu drept de apel in 
termen de 5 zile de la pronuntare. 
Cererea de apel se va depune, sub 
sanctiunea nulitatii, la Judeca-
toria Iasi .  Pronuntata prin 
punerea solutiei la dispozitia 
partilor prin mijlocirea grefei 
instantei, astazi, 12.07.2019.

l SPN Corona Notarialis, din 
mun. Braşov, str. Agrişelor nr. 19, 
ap. 4, telefon: 0268/474640 anunță 
că la data de 26.08.2019 ora 10.00, 
are loc dezbaterea succesiunii 
după defuncta Palagic Anica, 
născută Avădănuței, decedată la 
data de 12.03.2017, cu ultimul 
domiciliu în mun. Braşov, str. 
Codrul Cosminului nr. 53, jud. 
Braşov. Rudele colaterale ale 
defunctei: Avădănuței Gheorghe, 
Goldan Catinca, Avădănuței 
Gligore, din com. Gîrceni, jud. 
Vaslui, Avădănuței Ioan din 
Braşov sau moştenitorii acestora 
sunt anunțați să se prezinte 
pentru dezbaterea succesiunii.

l România, Judecătoria Zărneşti, 
Dosar nr. 1336/338/2019, Data 
09.07.2019. Somație emisă în 
temeiul Încheierii de şedință din 
data de 21.06.2019. Prin Cererea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Zărneşti sub nr. 1366/338/2019, 
petenții Secăreanu Băncilă Isaia 
Gabriel şi Secăreanu Băncilă 
Mihaela Ioana, au invocat dobân-
direa prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra cotei indi-
vize de proprietate de 4/8 din 
imobilul înscris în CF nr. 102974 a 
Moeciu, nr. top 6912/1, nr. top 
6913/1. Toți cei interesați sunt 
somați să formuleze opoziție, cu 
precizarea, că în caz contrar, se va 
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GATA!
Simplu, nu?

trece la judecarea cererii în 
termen de o lună de la emiterea 
celei din urmă publicații.

l S.C. Bricostore Romania S.A. 
cu sediul social în București, 
Calea Giulești, nr. 1 - 3, et.2, 
sector 6, anunţă public solicitarea 
de obținere a autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „Brico 
Depot Călărași” amplasat în 
municipiul Călărași, DN21, KM3, 
județul Călărași. Eventualele 
propuneri și sugestii din partea 
publicului privind activitatea 
menţionată vor fi transmise în 
scris și sub semnătură la sediul 
A g e n ţ i e i  p e n t r u  P r o t e c ţ i a 
Mediului Călărași, sos. Chiciu, nr. 
2, jud. Călărași, Telefon/Fax: 
0242.315.035, 0242.311.926, 
0746.248.675, e-mail: office@
apmcl.anpm.ro de luni-joi între 
orele 8.00-16.30, vineri între orele 
8.00-14.00.

l Imobiliara El Parque, din 
Bucuresti, bdl. Decebal nr.16, 
ap.5, Sectorul 3 titular al proiec-
tului PUZ Magurele, T34, P120, 
ansamblu locuinte” anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru planul 
mentionat si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei de Protectie a 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, 1, luni-joi intre 9-11. Obser-
vatii/ comentarii si sugestii se 
pr imesc  in  scr i s  l a  sed iu l 
A.R.P.M.B., in termen de 18 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Proprietarii imobilului din str.
Făgăraș 36, București, sector 1, 
anunță publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în 
cadrul ședinței Comitetului 
Special Constituit din data de 
01.08.2019, urmând ca planul/
programul să fie supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. 
Comentarii privind decizia etapei 
de încadrare se primesc în scris la 
sediul APM București, în termen 
de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anunțului.

l SC Euro Compact ART SRL, 
cu sediul în București, Sectorul 6, 
Splaiul Independenţei, nr.290, 
Complex Studentesc Regie- 
Cantina R2 Subsol- Biroul S41, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de autorizaţie 
de mediu în scopul desfășurării 
activităţii Restaurant pe amplasa-
mentul din București, București, 
Sectorul 6, Splaiul Independenţei, 
nr.290, Complex Studențesc 
Regie- Cantina R2. Informaţii se 

pot solicita la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Bucu-
rești, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, în spatele benzinăriei 
Lukoil, de luni-vineri, între orele 
9.30-12.00. Propunerile sau 
contestații pot fi depuse la sediul 
APM București, în termen de 10 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocatorul Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
FITOTERAPIA S.A.: Având în 
vedere: •prevederile Legii nr. 
31/1990 a societăţilor, republi-
cată și a Actului constitutiv al 
Societăţii FITOTERAPIA SA, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului București sub nr. 
J40/3935/1991,  C.U.I .  RO 
459497 („Societatea„); •Decizia 
Consiliului de Administraţie al 
Societăţii nr. 10 din 01.08.2019, 
Consiliul de Administraţie al 
Societăţii convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor Societăţii („Adunarea”) 
pentru data de 24.09.2019, ora 
10, la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Bd. Timișoara, nr.50, sector 
6, pentru toţi acţionarii înregis-
t ra ţ i  l a  s fârș i tu l  z i l e i  de 
10.09.2019 considerată „data de 
referinţă” în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de către Societate. În 
cazul în care la prima convocare 
nu se vor îndeplini condiţiile de 
cvorum, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor FITO-
TERAPIA S.A. se va desfășura 
pe data de 25.09.2019, la aceeași 
oră și același loc. Ordine de Zi: 1. 
Analiza și aprobarea repartizării 
profitului aferent anului 2018; 2. 
Ratificarea Actelor adiţionale 
încheiate la data de 19.06.2019, 
la Contractele de cesiune părţi 
sociale. Începând cu data publi-
cării convocatorului Adunării, 
toate materialele informative 
aferente Adunării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii din București, bd. 
Timișoara nr.50, sector 6, zilnic, 
de luni până vineri, între orele 
10.00-14.00. Acţionarii vor putea 
solicita copii ale acestor docu-
mente. Solicitarea va putea fi 
adresată, în scris, prin curier, la 
adresa Societăţii situată în locali-
tatea București, bd. Timișoara 
nr.50, sector 6. Indiferent de 
modul de transmitere, solicitările 
vor fi semnate de acţionari sau 
de reprezentanţii acestora și vor 
fi însoţite de documente purtând 
menţiunea „conform cu origi-
nalul“ și semnătura acţionarului/ 
reprezentantului acestuia, care 
să ateste identitatea acţionarilor 

și– acolo unde este cazul– cali-
tatea de reprezentant a semnata-
rilor. De asemenea, solicitările 
vor indica adresa poștală, adresa 
de e-mail, sau numărul de fax 
unde respectivul acţionar dorește 
să primească copii ale documen-
te lor  menţionate  anter ior.  
Conform prevederilor legale în 
vigoare, numai persoanele care 
sunt înregistrate ca acţionari la 
sfârșitul zilei de 10.09.2019 au 
dreptul de a participa și de a 
vota în cadrul Adunării. Acţio-
narii înscriși în registrul acţiona-
rilor la data de referinţă pot 
participa la Adunare personal 
sau prin împuternicit. Accesul 
acţionarilor îndreptăţiţi să parti-
ciple la Adunare este permis prin 
simpla probă a identităţii aces-
tora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identi-
tate, sau în cazul persoanelor 
juridice și a acţionarilor persoane 
fizice fără capacitate de exer-
ciţiu, cu dovada calităţii de 
reprezentant legal. Acţionarii pot 
participa la Adunare și prin 
împuternicit, pe bază de procură, 
porivit reglementărilor aplica-
bile. Formularele de procuri 
speciale vor fi completate și 
semnate în trei exemplare: un 
exemplar  va f i  depus sau 
transmis prin poștă, sau curier la 
sediul Societăţii situate în Bucu-
rești, B-dul Timișoara nr. 50, 
sector 6, astfel încât să ajungă la 
destinaţie până cel mai târziu 
22.09.2019 ora 10, un exemplar 
va fi înmânat împuternicitului și 
al treilea exemplar va rămâne la 
acţionarul reprezentat. În situ-
aţia în care exemplarul destinat 
Societăţii este transmis prin fax, 
procura specială va trebui să 
aibă atașată o semnătură electro-
nică extinsă. Procurile generale 
se depun/ transmit Societăţii în 
t e r m e n u l  ș i  m o d a l i t a t e a 
sus-menţionată, în copie, cuprin-
zând menţiunea conform cu 
originalul și semnătura reprezen-
tantului. Voturile transmise prin 
corespondenţă vor fi luate în 
considerare dacă sunt înregis-
trate la Societate cel târziu la 
data de 22.09.2019 ora 10. Votu-
rile prin corespondenţă vor fi 
trimise prin scrisoare recoman-
dată la sediul social al Societăţii 
(mai sus menţionat), într-o 
formă clară și precisă, conţinând 
menţiunea „pentru”, „împo-
triva“ ori „abţinere“ cu privire la 
fiecare problemă supusă apro-
bării. Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) 
de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a Adunării, cu condiţia ca 

fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare 
de Adunare; b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte 
pe ordinea de zi /dreptului de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării, acţio-
narii îndreptăţiţi vor putea 
transmite solicitarea în scris prin 
servicii de curierat, la adresa 
Societăţii situată în București, 
bd. Timișoara nr.50, sector 6 în 
cel mult 15 zile de la data publi-
cării anunţului de convocare în 
Monitorul Oficial al României și 
în presă. Solicitările vor fi 
semnate de acţionari sau de 
reprezentanţii acestora și vor fi 
însoţite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul 
și semnătura acţionarului/ repre-
zentantului acestuia, care să 
ateste identitatea acţionarilor 
și– acolo unde este cazul- cali-
tatea de reprezentant legal sau, 
după caz, de împuternicit a 
semnatarilor. Informaţii supli-
mentare cu privire la convocarea 
și desfășurarea Adunării se pot 
obţine la sediul Societăţii la 
numărul de telefon 0729.124.266.

l Convocatorul Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
FITOTERAPIA S.A.: Având în 
vedere: •prevederile Legii nr. 
31/1990 a societăţilor, republicată 
și a Actului constitutiv al Socie-
tăţii FITOTERAPIA SA, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului București sub nr. 
J40/3935/1991, C.U.I RO 459497 
(„Societatea„); •Decizia Consi-
liului de Administraţie al Socie-
tăţii  nr. 11 din 01.08.2019, 
Consiliul de Administraţie al 
Societăţii convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor Societăţii („Adunarea”) 
pentru data de 24.09.2019, ora 
12, la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Bd Timișoara, nr.50, sector 
6, pentru toţi acţionarii înregis-
t ra ţ i  l a  s fâr ș i tu l  z i l e i  de 
10.09.2019 considerată „data de 
referinţă” în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de către Societate. În 
cazul în care la prima convocare 
nu se vor îndeplini condiţiile de 
cvorum, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor FITO-
TERAPIA S.A. se va desfășura 
pe data de 25.09.2019, la aceeași 
oră și același loc. Ordine de Zi: I.  
Completarea și modificarea 
actului constitutiv al FITOTE-

RAPIA SA, după cum urmează: 
1. Art.8 se va completa cu un nou 
alineat cu următorul conţinut: În 
vederea emiterii certificatelor de 
acţionari sau a verificării acestei 
calităţi, Consiliul de Adminis-
traţie, prin reprezentantul sau 
legal sau desemnat, va solicita 
orice tip de documente, în orice 
formă va crede de cuviinţă 
(original sau copie legalizate de 
către un notar), pe care le va 
considera necesare și utile, care 
să ateste identitatea și veridici-
tatea calităţii de acţionar.  2. 
Alin.2 al art.17 se modifică și va 
avea următorul conţinut: ”Din 
profitul societăţii se va prelua, în 
fiecare an, cel puţin 5% pentru 
formarea fondului de rezervă, 
până  ce  aces ta  va  a t inge 
minimum a cincea parte din 
capitalul social.” 3. Art.18 Dizol-
varea Societăţii se modifica și va 
avea următorul conţinut: ”Art.18 
Dizolvarea Societăţii: Au ca efect 
dizolvarea Societăţii următoarele 
situaţii: a) imposibilitatea reali-
zării obiectului de activitate al 
societăţii sau realizarea acestuia; 
b) diminuarea la mai puţin de 
jumătate din valoarea capitalului 
social subscris, dacă Adunarea 
Generală Extraordinară nu 
decide regularizarea situaţiei 
conform precderilor legale apli-
cabile; c) hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor; d) alte situaţii prevăzute 
de legis laţ ia aplicabi lă,  în 
vigoare. Dizolvarea societăţii este 
supusă formalităţilor prevăzute 
de legea aplicabilă.” 4. Art.19 
Lichidarea Societăţii se modifică 
și va avea următorul conţinut: 
”Art.19 Lichidarea Societăţii: 
Lichidarea Societăţii și distribu-
irea bunurilor ei se vor realiza în 
conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și în baza hotă-
rârii Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionari lor.” II . 
Actualizarea actului constitutiv 
al societăţii conform hotărârilor 
luate de acţionari. Începând cu 
data publicării convocatorului 
Adunării, toate materialele infor-
mative aferente Adunării vor fi 
puse la dispoziţia acţionarilor la 
sediul Societăţii din București, 
bd. Timișoara nr.50, sector 6, 
zilnic, de luni până vineri, între 
orele 10.00-14.00. Acţionarii vor 
putea solicita copii ale acestor 
documente. Solicitarea va putea 
fi adresată, în scris, prin curier, la 
adresa Societăţii situată în locali-
tatea București, bd. Timișoara 
nr.50, sector 6. Indiferent de 
modul de transmitere, solicitările 
vor fi semnate de acţionari sau de 
reprezentanţii acestora și vor fi 
însoţite de documente purtând 
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menţiunea „conform cu origi-
nalul“ şi semnătura acţionarului/ 
reprezentantului acestuia, care să 
ateste identitatea acţionarilor şi- 
acolo unde este cazul- calitatea de 
reprezentant a semnatarilor. De 
asemenea, solicitările vor indica 
adresa poştală, adresa de e-mail, 
sau numărul de fax unde respec-
t i v u l  a c ţ i o n a r  d o r e ş t e  s ă 
primească copii ale documentelor 
menţionate anterior. Conform 
prevederilor legale în vigoare, 
numai persoanele care sunt înre-
gistrate ca acţionari la sfârşitul 
zilei de 10.09.2019 au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul 
Adunării. Acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă pot participa la Adunare 
personal sau prin împuternicit. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi 
să participle la Adunare este 
permis prin simpla probă a identi-
tăţii acestora, făcută în cazul 
acţionarilor persoane fizice cu 
actul de identitate, sau în cazul 
persoanelor juridice şi a acţiona-
rilor persoane fizice fără capaci-
tate de exerciţiu, cu dovada 
calităţii de reprezentant legal. 
Acţionari i  pot  part ic ipa la 
Adunare şi prin imputernicit, pe 
baza de procura, porivit regle-
mentarilor aplicabile. Formularele 
de procuri speciale vor fi comple-
tate si semnate in trei exemplare: 
un exemplar va fi depus sau 
transmis prin poştă, sau curier la 
sediul Societăţii situată în Bucu-
reşti, B-dul Timişoara nr.50, 
sector 6, astfel încât să ajungă la 
destinaţie până cel mai târziu 
22.09.2019 ora 12, un exemplar va 
fi înmânat împuternicitului şi al 
treilea exemplar va rămâne la 
acţionarul reprezentat. În situaţia 
în care exemplarul destinat Socie-
tăţii este transmis prin fax, 
procura specială va trebui să aibă 
ataşată o semnătură electronică 
extinsă. Procurile generale se 
depun/ transmit Societăţii în 
termenul şi modalitatea sus-men-
ţionată, în copie, cuprinzând 
menţiunea conform cu originalul 
şi semnătura reprezentantului. 
Voturile transmise prin corespon-
denţă vor fi luate în considerare 
dacă sunt înregistrate la Societate 
cel târziu la data de 22.09.2019 
ora 12. Voturile prin corespon-
denţă vor fi trimise prin scrisoare 
recomandată la sediul social al 
Societăţii (mai sus menţionat), 
într-o formă clară şi precisă, 
conţinând menţiunea „pentru”, 
„împotriva“ ori „abţinere“ cu 
privire la fiecare problemă supusă 
aprobării. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5 % din 
capitalul social are/au dreptul: a) 

de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a Adunării, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
Adunare; b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi 
incluse  pe ordinea de z i  a 
Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte 
pe ordinea de zi /dreptului de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării, acţio-
narii îndreptăţiţi vor putea trans-
mite solicitarea în scris prin 
servicii de curierat, la adresa 
Societăţii situată în Bucureşti, bd. 
Timişoara nr.50, sector 6 în cel 
mult 15 zile de la data publicării 
anunţului de convocare în Moni-
torul Oficial al României şi în 
presă. Solicitările vor fi semnate 
de acţionari sau de reprezentanţii 
acestora şi vor fi însoţite de docu-
mente  pur tând  menţ iunea 
conform cu originalul şi semnă-
tura acţionarului/ reprezentan-
tului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi- acolo 
unde este cazul- calitatea de 
reprezentant legal sau, după caz, 
de împuternicit a semnatarilor. 
Informaţii  suplimentare cu 
privire la convocarea şi desfăşu-
rarea Adunării se pot obţine la 
sediul Societăţii la numărul de 
telefon 0729.124.266.

LICITAŢII
l Comuna Frecăței,  județul 
Brăila, aduce la cunoştinţă publică 
ca în data de 30.08.2019, ora 12, va 
avea loc la Sediul  Primăria  
Frecăței,  l icitaţia publică în 
vederea vânzării terenului în 
suprafaţă de 3133 mp, ce face 
parte din domeniul Privat al 
comunei Frecăţei, judeţul Brăila. 
Persoanele fizice şi juridice pot 
achiziţiona caietul de sarcini înce-
pând cu data de 03.08.2019 de la 
sediul Primăriei Frecăţei, de unde 
vor putea obţine şi relaţii supli-
mentare.

l Primăria Oraşului Bechet, 
Județul Dolj, Str. A.I. Cuza, Nr. 
100, cod fiscal 4941390, tel. 
0251.336.826, scoate la licitație în 
vederea concesionării suprafața de 
3500 mp teren extravilan, situat în 
Bechet, T.80 P.2, suprafață ce face 
parte din domeniul privat al locali-
tății, în data de 03.09.2019, ora 
10.00. Caietul de sarcini poate fi 
achizi ț ionat  de la  Primăria 
Oraşului Bechet, costul unui exem-
plar fiind de 100Lei şi poate fi 
achitat cu numerar la casieria 

primăriei. Ofertele vor fi depuse 
până la data de 02.09.2019, ora 
16.00, la sediul Primăriei Oraşului 
Bechet, Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.
Dolj. Ședința publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data 
de 03.09.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Oraşului Bechet, Str. A.I. 
Cuza, Nr. 100, Jud. Dolj. Ofertele 
se redactează în limba română şi 
se transmit în două plicuri sigilate, 
unul exterior şi unul interior, care 
se înregistrează, în ordinea primirii 
lor. Pe plicul exterior se va indica 
obiectul concesiunii pentru care 
este depusă oferta. Plicul exterior 
va trebui să conțină: a) O fişă cu 
informații privind ofertantul şi o 
declarație de participare, semnată 
de ofertant fără îngroşări, ştersă-
turi sau modificări; b) Acte dovedi-
t o a r e  p r i v i n d  c a l i t ă ț i l e  ş i 
capacitatea ofertanților; c) Acte 
doveditoare privind intrarea în 
posesia caietului de sarcini, plata 
taxei de participare şi dovada 
depunerii garanției. Pe plicul inte-
rior, care conține oferta propriu-
zisă,  se  înscriu numele sau 
denumirea ofertantului, precum şi 
domiciliul sau sediul social al aces-
tuia, după caz. Ședința publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc 
în data de 03.09.2019, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Oraşului Bechet, 
Str. A.I.Cuza, Nr. 100, Jud. Dolj.

l SC Real Bucov SA, societate în 
faliment, cu sediul în com Bucov, 
sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, jud. 
Prahova, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, cu sediul în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1 et. 7, cab. 7B, anunta sistarea 
licitatiilor din datele: 05.08.2019, 
06.08.2019, 20.08.2019, 21.08.2019, 
2 2 . 0 8 . 2 0 1 9 ,  0 2 . 0 9 . 2 0 1 9  s i 
03.09.2019, orele 11:00, pentru 
vanzarea imobilului compus din: 
Cladire Pavilion Birouri - Unitate 
Individuala nr. 2 si cota parte teren 
aferent de 581 mp, astfel cum sunt 
mentionate in Adresa evaluato-
rului nr. 231 din 28.06.2019, inre-
gistrata la lichidatorul judiciar sub 
nr. 980/28.06.2019. Sistarea licitati-
ilor s-a dispus ca urmare a faptului 
ca s-a constatat o eroare materiala 
in Cartea funciara a terenului 
(lipsa teren aprox. 20 mp), fiind 
necesar a se face demersurile de 
indreptare a cartii funciare. Relatii 
suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l SC Victor Stamar Construct 
SRL, prin lichidator, anunta 
vanzarea la licitatie publica bunu-
rilor mobile aflate in patrimoniul 
societatii, pretul de pornire al lici-
tatiei fiind cel stabilit in raportul 
de evaluare. Licitatiile vor avea loc 

pe data de: 09.08.2019, 16.08.2019, 
23.08.2019 si 30.08.2019, orele 
15.00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1, et. 6, ap. 6C, jud. Prahova. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0722501414.

PIERDERI
l Matvas & Vas Construct SRL 
declară piedute şi nule Certificat 
înregistrare 
nr.B2933957/15.07.2014 şi Certi-
f icat  constatator  34137 din 
15.07.2014 pentru toate activitățile 
declarate la sediul social şi terti.

l Pierdut certificat de inregistrare 
al MV Links Consulting SRL, cu 
sediul social in Bucuresti, Bld. 
Mihail Kogalniceanu, nr. 49, 
camera 2, sc. A, et. 1, ap. 6 sector 
5, CUI 40239253, J40/17185/2018. 
Il declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr. 32184/24.06.2009, pentru sediul 
social si terti al Koszo Jeno Intre-
prindere Familiala, CUI 17297713. 
Se declară nul.

l Pierdut ştampilă rotundă cu 
inscripția: SC Europa SRL, CIF 
4320563, aparținând societății SC 
Europa SRL. Se declară nulă.

l Pierdut contract de vânzare 
-cumpărare cu nr. 8128, anexa nr. 
3, anexa nr. 3 verso, proces -verbal 
predare -primire nr. 8128 din 
23.01.92 cu anexa nr. 5 şi releveu, 
emise de RAIAL Imobiliar RA 
prin SC Cotroceni SA, pe numele 
Sandu Ion şi Dumitra din Bucu-
reşti, sector 5, str. Modoran Ene nr. 
13, bl. M169, sc. 2, et. 6, ap. 92.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar al 
SC A & J Jonathan Priority SRL 
Bistrita - 31034810, J06/765/2012, 
anunta pierderea urmatoarelor 
acte emise de ONRC BN: - certi-
ficat de inmatriculare al  SC A & 
D Jonathan Priority SRL; - certi-
ficat constatator al SC A & D 
Jonathan Priority SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar al 
SC S & G Silf lex SRL Bistrita - 
11681463, J06/105/1999 5, anunta 
pierderea urmatoarelor acte emise 
de ONRC BN: - certificat de inma-
triculare al  SC S & G Silflex SRL; 
- certificat constatator al SC S & G 
Silflex SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar al 
SC Primstarex Marketing SRL 
Bistrita - 10964321, J06/320/1998, 

anunta pierderea urmatoarelor 
acte emise de ONRC BN: - certi-
ficat de inmatriculare al SC Prim-
starex Marketing SRL; - certificat 
constatator al SC Primstarex 
Marketing SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar al 
SC Expert Documentary SRL 
Bistrita - 10964321, J06/320/1998, 
anunta pierderea urmatoarelor 
acte emise de ONRC BN: - certi-
ficat de inmatriculare al SC Expert 
Documentary SRL; - certificat 
constatator al SC Expert Docu-
mentary SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar al 
SC Place Travel SRL Bistrita - CIF 
28366967, J06/246/2011, anunta 
pierderea urmatoarelor acte emise 
de ONRC BN: - certificat de inma-
triculare al  SC Place Travel SRL; 
- certificat constatator al SC Place 
Travel SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar al 
SC Pituskin Samydel SRL Bistrita 
- CIF 31496541, J06/224/2013 8, 
anunta pierderea urmatoarelor 
acte emise de ONRC BN: - certi-
ficat de inmatriculare al SC 
Pituskin Samydel SRL; - certificat 
constatator  a l  SC Pi tuskin 
Samydel SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar al 
SC Elacos Tcsm SRL Nasaud - 
CIF 25226292, J06/116/2009, 
anunta pierderea urmatoarelor 
acte emise de ONRC BN: - certi-
ficat de inmatriculare al  SC 
Elacos Tcsm SRL; - certificat 
constatator al SC Elacos Tcsm 
SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar al 
SC Deni & Mia Naranjas De 
Almeria  SRL Bistrita- CIF 
33260228, J06/313/2014, anunta 
pierderea urmatoarelor acte emise 
de ONRC BN: - certificat de inma-
triculare al  SC Deni & Mia 
Naranjas De Almeria SRL; - certi-
ficat constatator al SC Deni & Mia 
Naranjas De Almeria SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar al 
SC Crisim Service Bistrita  SRL- 
CIF 29974822, J06/195/2012, 
anunta pierderea urmatoarelor 
acte emise de ONRC BN: - certi-
ficat de inmatriculare al  SC 
Crisim Service Bistrita SRL; - 
certificat constatator al SC Crisim 
Service Bistrita SRL.


