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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Societatea comercială Vanessa&-
Jessica SRL, identificată cu CUI: 
35212030, înregistrată cu nr ORC 
J12/3388/2015, având sediul social în 
Cluj- Napoca, str. Cisnădie, nr. 6, jud. 
Cluj, angajează muncitori necalificați 
în construcții, cod COR  931301. 
Tel.0753.898.281.

l Şcoala Gimnazială Nr.1 Umbră-
reşti, cu sediul în localitatea Umbră-
reşti, str.General Eremia Grigorescu, 
nr.455, judeţul Galaţi, cod fiscal: 
16142168, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei  contractuale 
vacante de: -numele funcţiei: îngri-
jitor; -număr posturi: 0,25, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28.02.2019, ora 10.00; -Inter-
viul în data de 28.02.2019, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii 8 clase; -curs 
de pregătire în domeniu; -fără vicii şi 
un comportament civilizat; -apt 
medical; -disponibilitate la solicitările 
şcolii pentru participarea la diferite 
activităţi; -recomandare de la ultimul 
loc de muncă, după caz; -nu sunt 
condiţii de vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Umbră-
reşti. Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Umbrăreşti, 
persoană de contact: Gulap Daniela, 
t e l e f o n :  0 2 3 6 . 8 2 9 . 4 0 8 ,  f a x : 
0236.829.408.

l În conformitate cu prevederile 
Dispoziţiei Primarului General al 
M u n i c i p i u l u i  B u c u r e ş t i  n r. 

556/30.03.2018, pentru aprobarea 
Metodologiei de organizare şi desfăşu-
rare a concursurilor /examenelor 
specifice Comitetului Director din 
spitalele publice af late în adminis-
trarea autorităţii publice locale a 
Municipiului Bucureşti, managerul 
Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor 
Gomoiu” organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei specifice de director 
medical din cadrul Comitetului 
Director al Spitalului Clinic de Copii 
„Dr.Victor Gomoiu”. Concursul va 
avea loc la Spitalul Clinic de Copii 
„Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti, 
Bd.Basarabia, nr.21, Sector 2, în data 
de 28.02.2019, desfăşurându-se în trei 
probe  de  evaluare ,  după cum 
urmează: Termenul-limită de înscriere 
a candidaţilor: 20.02.2019, ora 16.00. 
La concurs /examen se pot înscrie 
candidaţii care îndeplinesc cumulativ 
criteriile generale şi specifice. Crite-
riile generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b) nu au 
fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; c)au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; d) nu au vârsta de 
pensionare, conform prevederilor 
legale în vigoare. Criteriile specifice 
sunt următoarele: a) sunt absolvenţi 
de învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul medicină, 

specializarea medicină; b)sunt confir-
maţi cel puţin medic specialist; c) au 
minimum 5 ani vechime în speciali-
tatea respectivă. Dosarul de înscriere 
se depune la secretarul comisiei de 
concurs, la sediul Spitalului Clinic de 
Copii „Dr.Victor Gomoiu” din Bucu-
reşti, Bd. Basarabia, nr. 21, Sector 2, 
Corp nou, parter, cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de data susţinerii 
concursului, respectiv până la data de 
20.02.2019. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la secretarul comisiei de 
concurs sau la Serviciul RUNOS, 
telefon: 031.413.67.00, interior: 954 şi 
pe site-ul spitalului: www.spitalgo-
moiu.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vâlcea organizează în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011, concursul din perioada 28 
februarie-06 martie 2019 pentru 
ocuparea unor posturi contractual 
vacante cu încadrare pe perioadă 
nedeterminată, după cum urmează: 
Serviciul Publicitate Imobiliară 1 post 
referent treapta I pentru Biroul de 
Relaţii cu Publicul - Brezoi studii 
medii, absolvite cu diplomă de bacala-
ureat vechime în muncă: minim 3 ani 
şi 6 luni; 1 post referent treapta I 
pentru Biroul de Relaţii cu Publicul - 
Drăgăşani studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat vechime în 
muncă: minim 3 ani şi 6 luni; Data, 
ora şi locul de desfăşurare a probei 
scrise: 28 februarie 2019 la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vâlcea, str.General Prapor-
gescu, nr.22, camera - sala de şedinţe, 
orele 9,30. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a interviului:06 martie 2019 la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Vâlcea, str. General 
Praporgescu, nr.22, camera - sala de 
şedinţe, orele 9,30. Data limită de 

depunere a dosarelor: 20 februarie  
2019, orele 16.30, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vâlcea str. General Praporgescu, nr. 
22, camera- secretariat. Date de 
contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: 
Popa Mihaela, telefon 0250-744150. 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Umbrăreşti, 
cu sediul în localitatea Umbrăreşti, 
str.General Eremia Grigorescu, nr. 
455, judeţul Galaţi,  cod fiscal: 
16142168, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei  contractuale 
vacante de: -numele funcţiei: îngri-
jitor; -număr posturi: 0,25, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28.02.2019, ora 10.00; -Inter-
viul în data de 28.02.2019, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii 8 clase; -curs 
de pregătire în domeniu; -fără vicii şi 
un comportament civilizat; -apt 
medical; -disponibilitate la solicitările 
şcolii pentru participarea la diferite 
activităţi; -recomandare de la ultimul 
loc de muncă, după caz; -nu sunt 
condiţii de vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Umbră-
reşti. Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Umbrăreşti, 
persoană de contact: Gulap Daniela, 
t e l e f o n :  0 2 3 6 . 8 2 9 . 4 0 8 ,  f a x : 
0236.829.408.

l Subscrisa, Serviciul de Alimentare 
cu Apă şi de Canalizare al Comunei 
Berzasca, din subordinea Consiliului 
Local al Comunei Berzasca, cu sediul 
în comuna Berzasca, str.Principală, 
nr.282, jud.Caraş-Severin, CIF: 
40482677, tel.0255.545.650, fax: 
0255.545.651, e-mail: berzeasca_cs@
yahoo.com, în conformitate cu preve-
derile din Anexa la Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, organizează la 
sediul său concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unor 
posturi vacante pentru funcțiile 
contractuale de: şef serviciu -funcție 
de conducere; contabil -funcție de 
execuție; casier -funcție de execuție; 2 
posturi de muncitor calificat -funcție 
de execuție şi 3 posturi de muncitor 
necalificat -funcție de execuție. 
Condiții de participare la concurs: 

Condiții generale: Candidații trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art.3 din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiții specifice: Studii: superioare 
sau medii pentru ocuparea funcției de 
conducere de şef serviciu; Vechime: 
minim 3 ani în funcție de conducere; 
Studii: Superioare sau medii pentru 
ocuparea funcției de execuție de 
contabil şi casier; Vechime: minim 1 
an; Studii: medii sau generale pentru 
ocuparea funcțiilor de execuție de 
muncitor calificat şi muncitor necali-
ficat; Vechime: minim 1 an. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul Comunei Berzasca, str.Princi-
pală, nr.282, județul Caraş-Severin, 
Biroul Secretar, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv până în data 
de 20.02.2019. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.6 din Anexa la Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data, ora şi 
locul organizării concursului: Proba 
scr isă  va avea loc  în  data de 
28.02.2019, ora 10.00, interviul va 
avea loc în data de 01.03.2019, ora 
13.00, la sediul Primăriei Comunei 
Berzasca. Documentele aferente 
concursului şi condiţiile generale 
specifice, calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi, după caz, 
tematica se pot obţine de la secretarul 
comunei Berzasca sau se pot vizualiza 
pe portalul: posturi.gov.ro sau pe 
pagina de internet a Primăriei 
Comunei Berzasca. Pentru relaţii 
suplimentare sunaţi la sediul Primă-

Subscrisa  S.C. Apollodor Group S.A. - în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. 
Zimbrului, nr. 44, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă 
facem cunoscut faptul că în data de 20.02.2019, ora 12, va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri mobile: 
  - 8 mese TV, 16 tabureți, 15 noptiere, 16 paturi - 1 persoană, 14 saltele -1 
persoana, 7 dulapuri - 2 uși, 6 dulapuri mici - hol, 6 cuiere, 6 aparte TV mici, 14 
scaune (pentru sală de ședință), 2 mese de colț, 1 colțar, 1 masă, 34 scaune (sală 
de mese), 7 mese (sala de mese), 1 suport TV. Prețul total al bunurilor este 941 lei. 
  Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 50 lei, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. 
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 20.02.2019, următoarele 
licitații vor avea loc în 06.03.2019 și 20.03.2019.                                                       
 Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă.                                                                                                                   
 Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul 
lichidatorului judicialichidatorului judiciar. 
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riei Comunei Berzasca, judeţul 
Caraș-Severin, la numărul de telefon: 
0255.545.650 sau la secretarul 
comunei Berzasca -jr.Sporea Sorin, 
tel. 0766.522.330.

l Consil iul  Judeţean Suceava 
anunţă: Consiliul Județean Suceava 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții publice 
de execuție vacante de consilier supe-
rior la Compartimentul de transport 
public local al Serviciului programe și 
investiții din cadrul Direcției tehnice 
a Consiliului Judeţean Suceava. 
Concursul se organizează la sediul 
Consiliului Județean Suceava, în data 
de 11.03.2019, ora 09,00 -proba supli-
mentară, în data de 14.03.2019, ora 
10,00 -proba scrisă și interviul în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. 
Condiții generale: -candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice de minimum 7 ani; -compe-
tențe în domeniul tehnologiei infor-
mației -nivel mediu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial Partea 
a-III-a, la sediul Consiliului Județean 
Suceava din strada Ștefan cel Mare 
nr. 36. Relații suplimentare cu privire 
la conținutul dosarului, bibliografiei, 
etc. se pot obține la camera 305, sau la 
telefon 0230/222548 -int.109.

l Agenţ ia  Județeană  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu 

sediul în Cluj Napoca, Str. George 
Coșbuc, nr. 2, scoate la concurs, în 
data de 26.02.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post temporar vacant: Auditor, grad 
profesional superior -  Compartiment 
Audit public intern. Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de speci-
alitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de științe: științe juridice 
sau științe economice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 7 ani; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual; Data de desfășurare a 
concursului: 26.02.2019 - ora 10:00 - 
proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea 
a -III- a, respectiv în perioada 
06.02.2019-13.02.2019, la sediul 
AJOFM Cluj. Contact: Secretariatul 
AJOFM Cluj, tel. 0264.590.227, email 
ajofm@cj.anofm.ro.

l Agenţ ia  Județeană  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu 
sediul în Cluj Napoca, Str. George 
Coșbuc, nr. 2, scoate la concurs, în 
data de 25.02.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post temporar vacant: Consilier, grad 
profesional asistent - Compartiment 
Achiziții publice, administrativ, 
protecția muncii și PSI. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în 

specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă 
și creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfășurare a 
concursului: 25.02.2019 - ora 10:00 - 
proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea 
a -III- a, respectiv în perioada 
06.02.2019-13.02.2019, la sediul 
AJOFM Cluj. Contact: Secretariatul 
AJOFM Cluj, tel. 0264.590.227, email 
ajofm@cj.anofm.ro.

l Agenţ ia  Județeană  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu 
sediul în Cluj Napoca, Str. George 
Coșbuc, nr. 2, scoate la concurs, în 
data de 25.02.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post temporar vacant: Consilier, grad 
profesional superior -  Compartiment 
Monitorizare proiecte finanțate din 
FSE, informatică și managementul 
bazelor de date. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de speci-
alitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual; Data de 
desfășurare a concursului: 25.02.2019 
- ora 10:00 - proba scrisă.  Înscrierile 
se fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv în 
perioada 06.02.2019-13.02.2019, la 
sediul AJOFM Cluj. Contact: Secreta-
riatul AJOFM Cluj, tel. 0264.590.227, 
email ajofm@cj.anofm.ro.

l Autoritatea Națională de Regle-
mentare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice -ANRSC, cu 
sediul în strada Stavropoleos, nr.6, 
sector 3, București, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor  posturi  contractuale ,  de 
execuție, vacante, pe durată nedeter-
minată: 1.Expert debutant la Agenția 
teritorială Vest din cadrul Direcției 
generale monitorizare și control: 
-studii de specialitate: studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul tehnic, 
economic, juridic etc.; vechime în 
specialitatea studiilor:-; 2.Expert, 
gradul profesional IA, la Agenția 
teritorială Nord-Vest din cadrul 
Direcției generale monitorizare și 
control: -studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în dome-
niul tehnic, economic, juridic etc.; 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani și  6 luni; 3.Expert, 
gradul profesional II, la Agenția teri-
torială Sud-Muntenia din cadrul 
Direcției generale monitorizare și 
control: -studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în dome-
niul tehnic, economic, juridic etc.; 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 luni. Concursul se organi-
zează în data de 28.02.2019, ora 10.00 
-proba scrisă și în data de 06.03.2019, 
ora 10.00 -interviul, la sediul ANRSC. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul ANRSC, până la 
data de 20.02.2019, inclusiv, după 

următorul program: de luni până 
vineri, între orele 9.00-13.00. Condi-
țiile de participare, bibliografia și 
actele solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere se afișează la 
sediul instituției și pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
ANRSC și la numărul de telefon: 
021.317.97.51, int.167.

l Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în muni-
cipiul Piatra Neamţ, str. Mihai 
Eminescu, nr.26 bis, organizează 
concurs în perioada 28.02- 07.03.2019, 
pentru ocupare a 1 post  vacant, 
funcţii contractuale de execuţie, peri-
oadă  nedeterminată: 1. Biroul 
Economic. -1 post consilier debutant. 
Concursul se va desfășura după 
calendarul următor: -Proba scrisă -în 
data de 28.02.2019, ora 10:00; -Proba 
interviu -în data de 07.03.2019, ora 
10:00. Cerințele postului: Consilier 
Debutant studii superioare de lungă 
durată -specializarea: -contabilitate și 
informatică de gestiune. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
instituţiei din municipiul Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 26bis, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
afișarea  anunţului, în timpul progra-
mului normal de lucru. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul 
OCPI Neamţ, la adresa sus-menţio-
nată, telefon 0233 -23.48.70.

l Curtea de Apel București organi-
zează concurs, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante, după cum urmează: 
Tribunalul Giurgiu. •1 post consilier 
Clasa I Grad profesional asistent: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul științelor economice, 
vechime în specialitate minim 1 an; 
Dosarele de înscriere la concurs vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel Bucu-
rești -Splaiul Independenţei, nr. 5, 
sector 4, mezanin, camera M01, în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Concursul 
se va desfășura la sediul Curţii de 
Apel București, Splaiul Independenței 
nr. 5, sector 4, iar proba scrisă se va 
susține în data de 06.03.2019, ora 
16,00. Proba de interviu se susține în 
maxim 5 zile de la susținerea probei 
scrise. Condiţiile de participare, bibli-
ografia și tematica, după caz, precum 
și actele necesare înscrierii la concurs, 
vor fi afișate la sediul Curții de Apel 
București și pe pagina web: http://
www.cab1864.eu, secțiunea Resurse 
Umane -Concursuri/  Examene. 
Relaţii suplimentare privind depu-
nerea dosarelor de concurs la adresa 
de corespondență email: infocabuc@
just.ro, relatiicab@just.ro, telefon: 
021-319.82.45, fax. 021-319.16.94.

PRESTĂRI SERVICII
l Execut renovări complete: 
zugrăveli, instalații sanitare, elec-
trice, faianță, etc. www.constructo-
rievaluati.ro. 

CITAŢII
l Numitul Alexa Neculai având ca 
ultim domiciliu cunoscut în Iași str. 
Cișmeaua Păcurari nr.2, este citat la 
Judecătoria Iași în dosarul nr. 
36403/245/2017 al secției civile, 
Complet 2, cu termen de judecată la 
28.02.2019, ora 8.30, în calitate de 
pârât în cauza de ieșire din indivi-

ziune și partaj bunuri comune formu-
lată de reclamanta Miron Viorica, 
fostă Alexa.

l Lozneanu Ioan-Liviu, domiciliat în 
Mun.Dorohoi, Aleea Criva, Bloc 
Garsoniere, Ap. 14, Et.2, Jud.Boto-
ș a n i ,  p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.3081/222/2017 al Judecătoriei 
Dorohoi, obiect partaj succesoral, este 
citat în instanță la data de 13 martie 
2019, în proces cu reclamanta 
Lozneanu Maria, din Comuna Sendri-
ceni, Jud. Botoșani.

l Băncescu Eugenia, domiciliată în 
Mun.București, B-dul.Nicolae Grigo-
rescu, Nr. 31, Sector 3, pârâtă în 
dosarul nr.3081/222/2017 al Judecăto-
riei Dorohoi, obiect partaj succesoral, 
este citată în instanță la data de 13 
martie 2019, în proces cu reclamanta 
Lozneanu Maria, din Comuna Sendri-
ceni, Jud. Botoșani.

l Doamna Pleșoianu Jutta, cu ulti-
mele domicilii cunoscute în București, 
str.Poenaru Bordea, bl.8-10, ap.14, et. 
4,  sect.  4;  Germania,  Wilhelm 
Maybach, str. 1973614 Schorndorf; 
Germania, Rathaus Strasse, nr.7, 
Rudersberg 73635, este chemată la 
Judecătoria Craiova în data de 25 
amrtie 2019, ora 09.00, sala 6, în 
dosarul nr. 25609/215/2018, având 
calitatea de pârâtă.

l Boboc Camelia, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Craiova, str.22 
Dec.1989, nr.6, bl.6 vechi, sc.1, ap.6, 
jud. Dolj, este chemată la Judecătoria 
Craiova, complet civil 32, în ziua de 
18.04.2019, ora 09.00, în calitate de 
pârâtă în proces cu RAADPFL 
Craiova în calitate de reclamant în 
Dosarul nr. 7910/215/2018, ce are ca 
obiect reziliere contract și evacuare.

l S.C. Ana Danubius Agenty S.R.L, 
înregistrată la O.N.R.C sub nr. 
J40/13706/2006, având CUI 8535506, 
este chemată în judecată, pentru 
termenul din data de 14.02.2019, ora 
12,30, la Judecătoria Giurgiu, situată 
în municipiul Giurgiu, Strada Episco-
piei, nr.13, judeţul Giurgiu, în calitate 
de intimat debitor, în proces cu C.N. 
APDF S.A Giurgiu, în calitate de 
petent creditor, în dosarul civil 
nr.11886/236/2018, având ca obiect  
Acţiune în anulare referitor dosar nr. 
2479/236/2018.

l Tănasă Maricel, domiciliat în Boto-
șani, Aleea Parcul Tineretului, bl. 
R39, nr. 9, et. 3, ap. 11, jud. Botoșani 
este citat la Judecătoria Săveni, în 
ziua de 21.02.2019, ora 8:30, în cali-
tate de Pârât, în dosarul de stabilire 
domiciliu minor nr. 903/297/2018 cu 
Ciomaga Maricica -reclamantă.

l Sindicatul Tisa Someș, cu ultimul 
sediu cunoscut în municipiul Satu 
Mare, str. 25 Octombrie, nr. 11, 
județul Satu Mare, este citat în cali-
tate de pârât, în data de 21.03.2019, la 
Judecătoria Satu Mare, Camera Sala 
7, ora 08.30, în proces cu reclamanta 
D a v i d u  F l o a r e ,  î n  d o s a r 
nr.12412/296/2018, având ca obiect 
uzucapiune.

l Badea Mihai-Marinel, cu ultimul 
domiciliu în Iași, str.Fântânilor, nr.61, 
bl.B3, et.6, ap.60, jud.Iași, este chemat 
la Judecătoria Iași, Secția civilă, la 
data de 18.02.2019, Sala 6, completul 
C 2 3 ,  o r a  8 . 3 0 ,  î n  d o s a r  n r. 
28542/245/2016, în calitate de chemat 
în garanție/pârât pentru evicțiune, în 
proces cu Ciolpan Ștefan, Ciolpan 
Ghenuța, Hanganu Valentin și 
Hanganu Tomița în calitate de recla-
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manți și Carciuc Dragoș-Gabriel și 
Carciuc Roxana-Maria pârâți, litigiu 
ce are ca obiect revendicare imobi-
liară, rectificare carte funciară.

l Numitul Iacob Alexandru, cu 
ultimul dimiciliu cunoscut în Bucu-
rești, sector 3, str. Istriei 12, bl. 19D. 
sc.A, et. 5, ap. 27, este citat în calitate 
de pârât, în cauza ce formează 
obiectul dos. 4505/303/2018 al Jude-
cătoriei sect. 6 București, privind 
exercitarea autorităţii părintești, 
având termen de soluţionare data de 
27 februarie 2019 ora 8:30, la camera 
209. Reclamanta Crasenco Laura 
-Tamara. În caz de neprezentare a 
pârâtului , cauza se va judeca în lipsă.

l Mane Mioara, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Arad Aleea Agnita nr, 1 
bl.1sc. A,et.3, ap 19, edte citata la 
Judecatoria Arad in data  de 
03.03.2019 la ora 08.30 sala147 
complet c29-2018 in calitate de prat 
in dosarnr. 4436/55/2018, avand ca 
obiect fond funciar, in contradictoriu 
cu reclamanta Macavei Felicia.

SOMAŢIE
l Emisa in temeiul art.130 din Decre-
tul-Lege nr.115/1938, astfel cum s-a 
dspus prin Incheierea din Sedinta 
publica din data de 31.01.2019, 
privind cererea formulaia de recla-
mantul Butariu Matei Gheorghe, cu 
domiciliul in sat Draut nr. 219, 
comuna Tarnova, jud. Arad formu-
lata impotriva paratilor Butariu 
Ecaterina, cu domiciliul in Draut, 
nr.78, comuna Tarnova, jud. Arad, 
Fischer Stefan, Fischer Ana, Fischer 
Simion Alexandru, cu domiciliul 
necunoscut pentru uzucapiune, prin 
care se solicita ca reclamantul a 
dobandit dreptul de proprietate prin 
efectul uzucapiunii asupra cotelor de 
sub B1, B2, B3, din CF nr. 300934 
Tarnova, detinute anterior de paratii 
Fischer Stefan, Fischer Ana, Fischer 
Simion Alexandru, cu domiciliul 
necunoscut. Reclamantul a aratat ca 
asupra imobilului deschis mai sus, 

prin jonctiunea posesiilor, a exercitat 
timp de peste 30 de ani, o posesie  
utila, si sub nume de proprietari. Toti 
cei interesati au posibiliatea sa 
depuna de indata opozitie la Judeca-
toria Ineu, intrucat in caz contrar in 
termen de o luna de la ultima afisare 
sau publicare se va proceda la anali-
zarea cererii petentilor cu privire la 
constatarea dreptului lor de proprie-
tate.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Consumcoop  Ţăndăre i 
convoacă membri cooperatori la 
ședinţa extraordinară,  jo i ,  21 
februarie 2019, ora 9:00, la sala de 
ședinţe a Primăriei Ţăndărei.

l Agromec Topoloveni SA, strada 
Gării, nr.1, Corp C1+C6, oraș Topolo-
veni, jud. Argeș, J03/746/1991, CUI: 
RO162665. Convocator. Consiliul de 
Administrație al Agromec Topoloveni 
SA, cu sediul în Topoloveni, str. Gării, 
nr. 1, jud. Argeș, înregistrată la ORC 
Argeș sub nr.J03/746/1991, CUI nr. 
RO162665 și capital social reprezen-
tând 5.837.050 acțiuni, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor în data de 04.03.2019, ora 
14.00, în Bascov, strada Serelor, nr.19, 
județul Argeș, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor 
la data de 04.02.2019. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la 
data menționată, AGOA se va ține la 
data de 05.03.2019, la aceeași oră, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. 
Ordinea de zi a acestei adunări va fi 
următoarea: 1.Revocarea din funcția 
de administrator și de membru al 
Consiliului de Administrație a 
domnului Marinescu Emanuel Cezar 
și descărcarea de gestiune a acestuia; 
2.Numirea în funcția de adminis-
trator și membru al Consiliului de 
Administrație a domnului Popescu 
Ion. Acționarii pot participa personal 
sau prin reprezentanți, mandatați 
prin procură specială, potrivit legii. 
Acționarii persoane fizice vor face 
dovada prezentei prin verificarea cu 

documentul de identitate a existenței 
în Registrul Acționarilor la data de 
referință. Acționarii persoane juridice 
vor participa la adunare prin repre-
zentantul legal sau persoană fizică 
împuternicită să-I reprezinte și vor 
prezenta documente doveditoare în 
acest sens, respectiv document identi-
tate și certificat constatator emis de 
Registrul Comerțului sau împuterni-
cire dată de organul de conducere 
administrativ pentru această adunare, 
fiind necesară prezența acestora în 
Registrul Acționarilor la data de refe-
rință. Acționarii pot fi reprezentați 
prin procuri speciale. Formularele 
pentru procura specială se pot ridica 
de la sediul societății, începând cu 
data de 04.02.2019 și vor fi depuse în 
original, după completare și semnare, 
la sediul societății, cel mai târziu la 
data de 26.02.2019, ora 14.00, ca fiind 
data-limită când se va încheia un 
proces-verbal cu procurile existente. 
Informații suplimentare pot fi obți-
nute la telefon: 0248.270.700, interior: 
163. Președintele Consiliului de 
Administrație, Lazăr Ion.

l Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie al Societăţii Pielorex S.A, cu 
sediul social în Comuna Jilava, Prel. 
Şoseaua Giurgiului, Nr. 33A, Judeţ 
Ilfov, convoacă la sediul societăţii 
pentru data de 11.03.2019 orele 10, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, pentru discutarea și 
aprobarea următoarelor puncte ce 
alcătuiesc ordinea de zi: 1. Reinves-
tirea în funcţia de administrator, 
pentru o perioadă de 4 ani, Acsinte 
Sergiu membru în Consiliul de Admi-
nistraţie; 2. Vânzare active din patri-
moniu; 3. Împuternicirea persoanei 
Acsinte Dorel administrator al socie-
tăţii, care să reprezinte societatea 
pentru îndeplinirea tuturor formalita-
ţilor necesare derulării situaţiilor 
discutate în cadrul ședinţei; 4.Diverse. 
Sunt convocaţi  să participe la 
adunare toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor societăţii 
Pielorex S.A. la data de 08.03.2019. În 
cazul în care cvorumul necesar nu se 
va întruni la data menţionată, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
acţionarilor se va ţine la data de 
12.03.2019, la aceeași ora și în același 
loc, cu aceeași ordine de zi. Documen-
tele și materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării pot fi obţinute de la 
sediul societăţii. Acţionarii pot parti-
cipa la adunare personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor legale. 
Procura specială se depune la sediul 
societăţii conform prevederilor legale.

l Consiliul de Administrație al socie-
tății Celpi S.A. (denumită în conti-
nuare ,,Societatea”), cu sediul social 
situat în București, str. Drumul Berce-
narului nr. 1, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului din 
București sub nr. J40/290/1991, având 
CUI: RO 382482, reprezentat prin dl 
Dobjanschi Adrian Alexandru, în 
calitate de Președinte al Consiliului 
de Administrație, având în vedere 
Raportul de misiune privind evalu-
area scenariilor privind continuarea 
activității Societății în cursul anului 
2019, întocmit de societatea D&C 
Conta S.R.L. și comunicat Consiliului 
de Administrație al Celpi S.A. în data 
de 21.01.2019, în temeiul art. 111 lit. 
e) din Legea societăților nr. 31/1990, 
modificată și republicată, și a preve-
derilor art. 43 lit. e) teză finală din 
Actul constitutiv al  Societății , 
convoacă: Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor Celpi S.A. în data 

de 11.03.2019, ora 12:00, la sediul 
social al societății din București, Str. 
Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4, 
pentru acționarii înregistrați la sfâr-
șitul zilei de 28.02.2019 (data de refe-
rință) în registrul acționarilor, cu 
următoarea ordine de zi: Analiză cu 
privire la programul de activitate al 
Societății pe anul 2019, prin raportare 
la soluțiile prezentate în cuprinsul 
Raportului de misiune întocmit de 
societatea D&C Conta S.R.L. și 
raportul  Consiliului de Administrație 
privind posibilitatea dizolvării și lichi-
dării voluntare a societății Celpi S.A. 
Documentele aferente Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor. 
Începând cu data de 15.02.2019, 
convocatorul, numărul total de 
acțiuni și drepturile de vot la data 
convocării, textul integral al docu-
mentelor și materialele informative 
referitoare la problemele de pe 
ordinea de zi, sunt la dispoziția acțio-
narilor și se pot obține pe suport 
hârtie la cererea acționarilor intere-
sați, la sediul social al Societății din 
București, Str. Drumul Bercenarului 
nr. 1, sector 4. La ședințele Adunărilor 
Generale  Ordinare a Acționarilor vor 
putea participa direct acționarii aflați 
în proprietatea a cel puțin 2% din 
acțiuni. Un exemplar original al 
procurii speciale va trebui să parvină 
Societății cu 48 de ore înainte de data 
adunării, sub sancțiunea pierderii 
exercițiului dreptului de vot prin 
reprezentant în Adunarea Generală 
Ordinare a Acționarilor, conform 
prevederilor legii. Procura va fi trans-
misă, în original, pe suport hârtie, la 
sediul Societății situat în Str. Drumul 
Bercenarului nr. 1, sector 4. În cazul 
în care, pe data de 11.03.2019, nu se 
întrunește cvorumul prevăzut de lege 
și Actul constitutiv  al Societății, 
Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor este convocată pentru data de 
12.03.2019, ora 12.00, la același sediu 
și cu aceeași ordine de zi.

l Consiliul de Administrație al socie-
tății Celpi S.A. (denumită în conti-
nuare ,,Societatea”), cu sediul social 
situat în București, Str. Drumul 
Bercenarului nr. 1, sector 4, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comer-
ț u l u i  d i n  B u c u r e ș t i  s u b  n r. 
J40/290/1991,  având CUI:  RO 
382482, reprezentat prin dl. Dobjan-
schi Adrian Alexandru, în calitate de 
Președinte al Consiliului de Adminis-
trație, în temeiul art. 113, 117, 118  
din Legea societăților nr. 31/1990, 
modificată și republicată, și a preve-
derilor art. 44 din Actul constitutiv al 
Societății, convoacă: Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor în 
data de 11.03.2019, ora 13.00, la 
sediul social al societății din Bucu-
rești, Str. Drumul Bercenarului nr. 1, 
sector 4, pentru acționarii înregistrați 
la sfârșitul zilei de 28.02.2019 (data 
de referință) în registrul acționarilor, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Dizol-
varea și lichidarea voluntară a S.C. 
Celpi  S.A., societatea, după înregis-
trarea dizolvării la ORC București  
intrând în lichidare, în acest sens fiind 
numit lichidator S.C.P. Valor S.P.R.L. 
în baza contractului încheiat în acest 
sens cu societatea, cu sediu social în 
București, sector 1, str. Ion Câmpi-
neanu nr. 31, bl. 4, sc. 2, ap. 20, Cod 
de înregistrare fiscală 20688134, 
atribut fiscal: RO, număr de înregis-
trare U.N.P.I.R.: RFO II -0081/2006, 
care va proceda la lichidarea patrimo-
niului societății sub controlul cenzo-
rilor societății  sau consil iu de 
supraveghere numit în acest sens, 
conform art. 227 lit. d), art.252, 
art.253, art.255, art.264, art.268 din 

Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
lichidator care va depune și cererea 
de radiere conform art. 260 din Legea 
nr. 31/1990.  Restul prevederilor din 
actul constitutiv rămân neschimbate 
până la data radierii societății. Docu-
mentele aferente Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor. Înce-
pând cu data de 15.02.2019, convoca-
torul, numărul total de acțiuni și 
drepturile de vot la data convocării, 
textul integral al documentelor și 
materialele informative referitoare la 
problemele de pe ordinea de zi, sunt 
la dispoziția acționarilor și se pot 
obține pe suport hârtie la cererea 
acționarilor interesați, la sediul social 
al Societății din București, Str. 
Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4. 
La ședințele Adunărilor Generale  
Extraordinară a Acționarilor vor 
putea participa direct acționarii aflați 
în proprietatea a cel puțin 2% din 
acțiuni. Un exemplar original al 
procurii speciale va trebui să parvină 
Societății cu 48 de ore înainte de data 
adunării, sub sancțiunea pierderii 
exercițiului dreptului de vot prin 
reprezentant în Adunarea Generală 
Extraordinară  a  Acț ionar i lor, 
conform prevederilor legii. Procura 
va fi transmisă, în original, pe suport 
hârtie, la sediul Societății situat în Str. 
Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4. 
În  cazul  în  care ,  pe  data  de 
11.03.2019, nu se întrunește cvorumul 
prevăzut de lege și Actul constitutiv  
al Societății, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor este 
convocată pentru data de 12.03.2019, 
ora 13.00, la același sediu și cu aceeași 
ordine de zi.

LICITAŢII
l UAT Comuna Vlădeni, județul 
Ialomița, organizează licitație publică 
deschisă pentru închirierea suprafeței 
de 18.00ha teren arabil împărțit în 6 
loturi cu suprafețe de 1,00ha, 3,00ha, 
7,00ha, situat în extravilanul comunei 
Vlădeni, județul Ialomița, af lat în 
Domeniul Privat al Comunei Vlădeni, 
județul Ialomița. Licitatia va avea loc 
în data de 27.02.2019, ora 9.00, la 
sediul  Primăriei  Vlădeni ,  jud.
Ialomița. Prețul de pornire a licitației 
este de 1.000Lei/ha/an. Ofertele se 
depun la sediul Primăriei Comunei 
Vlădeni, din strada Mihai Viteazul, 
nr.35, până la data de 26.02.2019, ora 
17.00, primirea solicitărilor de clarifi-
cări, până la 22.02.2019. Documen-
tația de atribuire se poate procura de 
la sediul Primăriei, relații suplimen-
tare telefon: 0243.313.631, dl.Socarici 
Titi, compartimentul Urbanism.

l No Limit AMF Speed SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile pornind de la valoarea 
de inventar fara TVA: Copiator Ricoh 
MP2000 = 1.770,16 lei, Notebook 
Lenovo Ipad + mouse = 1.465,31 lei, 
Birou = 483,87 lei, Hard extern 
Verbatim 1 TB = 233,64 lei, Telefon 
Vodafone Smaert Speed 6 = 127,13 
lei, Telefon Iphone 4 16GB = 1.109,16 
lei, 2 Telefon Samsung Galxy S6 = 
2.032,78 lei. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare și vor 
depune documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
30.01.2019, ora 15:00 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 06.02.2019 si 13.02.2019 
aceeași oră, în același loc.
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l Şcoala Naţională de Pregătire a 
Agenţilor de Penitenciare, cu sediul în 
Tg.Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, tel/fax 
0234.344.149/ 0234.344.153, jud. Bacău, 
închiriază spații pentru amplasarea a 2 
terminale telefonice în rețele fixe şi/sau 
mobile prin selecție de operatori de 
servicii de telefonie. Licitația va avea loc 
în data de 15.02.2019,  ora 12.00 -taxa 
de participare =500,00 lei - criteriul de 
atribuire: oferta cea mai avantajoasă în 
urma aplicării unei formule de calcul; 
Caietul de sarcini şi documentaţia de 
atribuire privind elaborarea ofertei pot 
fi solicitate de la sediul unităţii, înce-
pând cu data de 06.02.2019. Informaţii 
la tel. 0234.344.149, int. 108/110.

l SC Corydob Impex SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator judi-
ciar anunta vanzarea la licitatie a tere-
nului intravilan neproductiv in 
suprafata de 6400 mp, inscris in CF nr. 
20950 a loc. Poiana Campina, la pretul 
de 192.000 lei fara TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei este cel stabilit in 
raportul de evaluare si aprobat de 
Adunarea Creditorilor din 10.01.2019. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data 
de: 13.02.2019, 27.02.2019, 13.03.2019, 
27.03.2019, 10.04.2019, 24.04.2019, 
08.05.2019, 22.05.2019, 05.06.2019, 
19.06.2019 orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab 7B. 
Conditiile de participare la licitatie sunt 
mentionate in caietul de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar, a carui valoare 
este de 3000 lei + TVA. Relatii supli-
mentare la telefon 0344104525.

l Anunt de participare la licitatie 
deschisa pentru  închiriere de bunuri. 1. 
Informaţii generale privind locatorul: 
Consiliul Local  Deleni cu sediul în sat 
Deleni com. Deleni  jud. Iaşi  cod fiscal 
4541203, loc. Deleni telefon / fax 
0232.732070 /0232722043. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii: 
Teren în suprafaţă de 21,15 ha islaz, 
situat în extravilanul com.  Deleni. 
Terenul este destinat pt. crescătorii de 
ovine şi caprine de pe raza com. Deleni. 
Durata închirierii: 10 ani. 3. Informaţii 
privind documentaţiile de atribuire: 3.1. 
Modalitatea prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţiile de atribuire se pot achiziţiona 
de la sediul Primăriei Deleni printr-o 
solicitare scrisă sau verbală, începînd cu 
data de 06.02.2019. 3.2. Denumirea si 
adresa compartimentului din cadrul 
locatorului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Achiziţii publice din cadrul 
Primăriei com. Deleni - persoana de 
contact: Niţă Elena. 3.3. Costul docu-
mentaţiei de atribuire: documentaţia de 
atribuire este gratuită. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificarilor: clarifi-
cările se pot solicita pînă la data limită 
de 13.02.2019 ora 16.00. 4. Informaţii 
privind ofertele; 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 15.02.2019 ora 
16.00. 4.2. Adresa la care se depun ofer-
tele: Primăria comunei Deleni sat 
Deleni, jud. Iaşi. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un singur exemplar. 5. Data si 
locul la care se va desfăşura şedinta 
publică de deschidere a ofertelor: 
18.02.2019 ora 10.00, la sediul Primăriei 
com. Deleni. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
eventualele contestaţii se vor depune in 
termen de 3 zile de la Primăria comunei 
Deleni, la registratură. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitatie, în vederea 
publicării: 04.02.2019.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil, reprezentand teren/
constructii inscris in C.F. nr. 30101/
Slatina - Timis, nr. top: 31 - Sadova 
Veche, Cad: C1, Top: 31, aflat in propri-
etatea debitoarei SC Mannheim Oil 
SRL, situat administrativ in Comuna 
Slatina Timis, Sat Sadova Veche, nr. 
158, denumita generic “ Statie distri-
butie carburanti”. Pretul de pornire al 
licitatiei  este de 75% din pretul de 
evaluare, respectiv 1.024.425 Lei + 
T.V.A. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud. 
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 1.000 
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 15.02.2019, orele 13.30, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 28.02.2019, orele 
13.30. - mijloace fixe si obiecte de 
inventar, aflate in proprietatea debi-
toarei SC Mannheim Oil SRL, situate 
administrativ in Caransebes, Calea 
Severinului, nr. 7, jud. Caras - Severin. 
Pretul de pornire al licitatiei  este de 
100% din pretul de evaluare  + T.V.A., 
conform centralizatorului anexat rapor-
tului de evaluare. Pretul caietelor de 
sarcini fiind de 100 lei + TVA. Licitatia 
va avea loc in data de 15.02.2019, orele 
14.30, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, 
se va organiza o noua licitatie in data de 
28.02.2019, orele 14.30.

l Consiliul Local al comunei Bughea 
de Sus, cu sediul în comuna Bughea de 
Sus, judetul Arges, strada Valea Silistii 
nr.229,  tel. 0248 555095, fax 0248 
555095, anuntă organizarea licitatiei 
publice cu ofertă în plic pentru inchiri-
erea unui  spatiu   în suprafată de 54 
mp situat la parterul cladirii fosta 
Cooperativa, aflate în domeniul public 
al localitătii, situate în intravilanul aces-
teia. Pretul de pornire la licitatie este 
stabilit după cum urmează: - 4,20 lei /
mp; Durata inchirierii este de 7 ani. 
Deschiderea ofertelor va avea loc în 
data de 04 martie 2019, orele 11.00  la 
sediul Primăriei comunei Bughea de 
Sus. Caietul de sarcini poate fi 
cumpărat  din data de  11.02.2019 si 
până în data de 28.02.2019, luni - vineri, 
orele 09.00 - 14.00, de la sediul primă-
riei, contravaloarea unui caiet de sarcini 
este de 10 lei. Taxa de participare la 
licitatie este de 100 lei si va fi achitată 
până în data de 28.02.2019 la caseria 
Primăriei comunei Bughea de Sus.
Documentele de înscriere la licitatie, 
împreună cu actele doveditoare ale 
efectuării plătilor, vor fi depuse până la 
data de 04.03.2019, orele 10.00 la Regis-
trul ”Oferte” din cadrul Primăriei 
comunei Bughea de Sus, într-un singur 
exemplar. Clarificări cu privire la cele 
de mai sus se pot obtine la sediul primă-
riei comunei Bughea de Sus până la 
data de 28.02.2019 orele 14.00.

l Anunț privind vânzarea, prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare, a mijlo-
cului fix Skoda Superb din patrimoniul 
privat al Comunei Apateu. 1.Denu-
mirea şi adresa instituţiei: Comuna 
Apateu, localitatea Apateu, nr.364, jud.
Arad. 2.Data-limită răspuns privind 
transmiterea fără plată-instituţii 
publice: 30.12.2018. 3.Tipul licitaţiei/
regulament: licitaţie publică cu strigare, 
pasul licitației fiind stabilit la 250 Lei. 
Persoanele interesate vor depune docu-
mentele de calificare până cel târziu în 

ziua licitației, cu două ore înainte de ora 
de desfăşurare. Documentele de califi-
care sunt: dovada achiziției caietului de 
sarcini -100 Lei, certificat fiscal privind 
impozitele către bugetul local şi bugetul 
de stat, copie certificat de înregistrare 
fiscală şi de la Registrul Comerțului 
(persoane juridice). Documentele de 
clarificare se pot depune zilnic, între 
orele 08.00-16.00, cu maxim 5 zile 
înainte la prima şedință de licitație şi cu 
2 zile înainte la următoarele şedințe. 4.
Data licitației/ora licitației/datele de 
desfăşurare a licitaţiilor ulterioare în 
cazul neadjudecării: -Şedinţa nr.1 lici-
tație: 25.02.2019, ora 11.00, sediul 
Comunei Apateu, sala şedinţe a Consi-
liului Local Apateu. -Şedinţa nr.2 lici-
taţie: 07.03.2019, ora 11.00, sediul 
Comunei Apateu, sala şedinţe a Consi-
liului Local Apateu. -Şedinţa nr.3 lici-
taţie: 14.03.2019, ora 11.00, sediul 
Comunei Apateu, sala şedinţe a Consi-
liului Local Apateu. -Şedinţa nr.4 lici-
taţie: 21.03.2019, ora 11.00, sediul 
Comunei Apateu, sala şedinţe a Consi-
liului Local Apateu. 5.Date contact 
privind obţinere informaţii suplimen-
tare: Persoană de contact: Costea 
Marius Ionel, inspector de specialitate, 
e-mail: marius_cst@yahoo.com, telefon: 
0720.808.722. 6.Preţul de pornire a lici-
taţiei: 2.930Euro la cursul BNR din 
data organizării şedinţei de licitație. 
Desfăşurarea şedinţelor se va face în 
modul următor: -Prima şedinţă de lici-
taţie, condiţie minimă obligatorie exis-
tenţa a minim 2 candidați admişi 
pentru faza de licitaţie publică cu stri-
gare. Preț pornire: 2.930Euro, la cursul 
BNR din data 25.02.2019. -A II-a 
şedinţă de licitaţie, condiţie minimă 
obligatorie existenţa a minim 2 candi-
dați admişi pentru faza de licitaţie 
publică cu strigare. Pret pornire: 
2.930Euro, la cursul BNR din data 
07.03.2019. -A III-a şedinţă de licitaţie, 
condiţie minimă obligatorie existenţa a 
minim 1 candidați admişi pentru faza 
de licitaţie publică cu strigare. Preț 
pornire redus cu 10%: 2.637Euro, la 
cursul BNR din data 14.03.2019. -A 
IV-a şedinţă de licitaţie, condiţie 
minimă obligatorie existenţa a minim 1 
candidați admişi pentru faza de licitaţie 
publică cu strigare. Preț pornire redus 
cu 20% din prețul inițial de 2.930Euro, 
respectiv 2.344Euro, la cursul BNR din 
data 21.03.2019. 7. Informaţii suplimen-
tare: anunțul va fi promovat prin inter-
mediul site-ului: www.primariaapateu.
ro şi alte site-uri de profil.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi /sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria Comunei 
Laslea, județul Sibiu, Laslea, str. Princi-
pală, nr. 33, telefon/fax: 0269.516.253, 
0269.516.102, 0269.516.103, e-mail: 
primarialaslea@yahoo.com. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
imobil, bun public, situat în Comuna 
Laslea, satul Nou Săsesc, nr. 73, județul 
Sibiu, compus din teren intravilan în 
suprafață de 1.210mp şi construcție C1 
cu suprafața de 56,87mp. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Documentația de atribuire este întoc-
mită în baza OUG nr.54/2006. 3.1.Moda-
litatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: la Compartimentul Secretariat al 
Comunei Laslea, în baza unei cereri. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului, 
compartimentului de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: la Compartimentul Secretariat 
al Comunei Laslea din Laslea, str.Princi-

pală, nr.33, județul Sibiu. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 50 Lei 
/documentație, achitați la casieria 
Comunei Laslea. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 28 februarie 
2019, ora 12.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: Ofertele vor fi prezentate în 
două plicuri sigilate, unul exterior şi 
unul interior. În plicul interior se vor afla 
documentele de calificare, iar pe cel 
exterior se va indica „Ofertă pentru lici-
tația publică deschisă din data de 6 
martie 2019”. 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 04 martie 2019, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Laslea, str.
Principală, nr.33, județul Sibiu. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: două 
exemplare (un original şi o copie). 5.
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 06 martie 2019, ora 12.00, la 
Primăria Comunei Laslea, str.Princi-
pală, nr. 33, județul Sibiu. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Sibiu, Sibiu, Calea 
Dumbrăvii, nr.30, județul Sibiu, telefon: 
0269.217.104, fax: 0269.217.702, e-mail: 
tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
05.02.2019.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Municipiul 
Toplița, str.Nicolae Bălcescu, nr.14, 
județul Harghita, cod fiscal: R4245178, 
telefon/fax: 0266.341.772, e-mail: secre-
tariat@primariatoplita.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: suprafața de 22,47mp, situată în 
imobilul Cinematograful Călimani 
Toplița, cu destinația activități mass-
media, bun public. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Documen-
tația de atribuire se ridică de la sediul 
Primăriei Toplița. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: la cerere, 
se poate procura de la sediul Primăriei 
Toplița. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Biroul Investiții Achiziții din 
Primăria Toplița, județul Harghita, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 14. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Gratuit. 3.4. Data-limită privind clarifi-
cările: 05.03.2019, ora 12.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: la sediul 
Primăriei Municipiului Toplița, județul 
Harghita, str.Nicolae Bălcescu, nr.14. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
06.03.2019, ora 10.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: la sediul 
Primăriei Municipiului Toplița, județul 
Harghita, str.Nicolae Bălcescu, nr.14. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 06.03.2019, ora 11.00, 
la sediul Primăriei Municipiului Toplița, 
județul Harghita, str.Nicolae Bălcescu, 
nr. 14. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de 

e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Harghita -Secția Contencios Adminis-
trativ, Miercurea Ciuc, str.Szasz Endre, 
nr.6, telefon/fax: 0266.371.616, e-mail: 
tr-harghita@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
05.02.2019.

PIERDERI
l Subscrisa, SC Chroma Color SRL, 
înregistrată sub nr.J40/19035/2017, 
CUI:38481890, declar pierdute certifi-
catul de înregistrare al societății şi 
certificatele constatatoare emise în 
baza legii nr.359/2004. Le declarăm 
nule.

l Subscrisa, SC Enoesis Information 
Communication Technologies SRL, 
înregistrată sub nr. J40/16896/2017, 
CUI: 38310254, declarăm pierdute 
certificatul de înregistrare al societății 
şi certificatele constatatoare emise în 
baza legii nr.359/2004. Le declarăm 
nule.

l Subscrisa, Intellivest Expert SRL, 
înregistrată sub nr.J40/19244/2007, 
CUI: 22568100, declarăm pierdute 
certificatul de înregistrare al societății 
şi certificatele constatatoare emise în 
baza legii nr. 359/2004. Le declarăm 
nule.

l Declar pierdute şi nule: Atestat 
profesional marfă, card tahograf 
aparținând  Nadabaică Cristinel.

l Pierdut card european de sanatate 
pe numele Ionescu Maria Elena. Il 
declar nul.

l Pierdut atestat manager transport 
marfă ANNI 30464, certificat profesi-
onal transport mărfuri agabaritice 
CPCA 319338, certificat profesional 
transport marfă şi persoane, eliberate 
pe numele Băltărețu Iulian, emise de 
ADR Gorj. Le declar nule.

l Asociaţia de Psihoterapie Cognitiv 
Comportamentală de Grup, CIF 
37055404,sediul în Bucureşti str. 
Constantin Matei nr. 16, sector 5, 
pierdut certificat de înscriere a 
persoanei juridice în Registrul Special 
de Asociaţii şi Fundaţii în păstrare la 
grefa instanţei care a acordat perso-
nalitate juridică.

l Pierdut ecuson pe numele Necula 
Cornel emis de Apa Nova Bucureşti.

l Pierdut contract de închiriere pe 
numele Slav Gelu, str. Ştirbei Vodă nr. 
44, sector 1 Bucureşti, emis de AFI.

DEcEsE


