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OFERTE SERVICIU
l SC Mono Bau SRL, cu sediul în Loc.Gheor-
gheni, jud.Harghita, pune la dispoziție 16 de 
locuri de muncă pentru muncitori necalificați în 
construcții și 5 posturi de mecanic. Detalii la tel. 
0744.691.401.

l Școala Primară Americano Română, Oradea 
scoate la concurs pentru ocuparea posturilor 
didactice vacante următoarele norme: 4 norme 
didactice -Învățătoare și 3 norme didactice 
-Profesor Limba Engleză. Informații la secretari-
atul unității de învățământ, Școala Primară 
Americano Română, Str.Clujului, nr. 6, Oradea, 
L-V: 08.00-17.00, tel.0745.581.380.

l U.M.02214 București, din Ministerul Apărării 
Naționale, organizează concursuri de ocupare pe 
perioadă nedeterminată a unui post de personal 
civil contractual contabil IA și muncitor calificat 
I. -17.12.2018 (proba scrisă) -la sediul U.M.02214 
București, strada Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, 
București. Data limită de depunere a dosarelor, la 
sediul U.M.02214 București este 10.12.2018, ora 
15.30. Date de contact: tel. 021/410.01.50 interior 
0358, persoană de contact: Mihai baciu, secretar.

l Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Ion Jianu” 
-Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil contractual: 1 
post de asistent medical debutant (studii postli-
ceale), sterilizare, tehnic medical (nu necesita 
vechime ca si asistent medical). Concursul se va 
desfasura in perioada 10.01.2019-16.01.2019, 
incepand cu ora 11.00, la sediul S.M.U. “Dr. Ion 
Jianu -Pitesti, dupa cum urmeaza:proba scrisa in 
data de 10.01.2019 ora 11.00 si proba de interviu 
in data de 16.01.2019 ora 11.00. Perioada de 
depunere a dosarelor de inscriere la concurs este: 
10.12.2018-21.12.2018. Data limita de depunere a 
dosarelor de inscriere la concurs este: 21.12.2018 
ora 15.00. Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.org la rubrica anunturi si la Biroul 
Resurse Umane din S.M.U. “Dr.Ion Jianu-Pitesti 
cu sediul in mun. Pitesti, strada Negru Voda 
nr.47, jud. Arges- telefon 0248.218.090, 
0248.218.172 interior 224,266.

l Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Ion Jianu” 
-Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil contractual: 1 
post de sofer autosanitara II (studii medii), 
personal auxiliar sanitar, compartiment primire 
urgente (necesita vechime minim 3 ani ca si 
conducator auto profesionist). Concursul se va 
desfasura in perioada 11.01.2019-23.01.2019, 

incepand cu ora 11.00 la sediul S.M.U. “Dr. Ion 
Jianu” -Pitesti, dupa cum urmeaza: proba scrisa 
in data de 11.01.2019 ora 11.00, proba practica in 
data de 17.01.2019 ora 11.00 si proba de interviu 
in data de 23.01.2019 ora 11.00. Perioda de depu-
nere a dosarelor de inscriere la concurs este: 
10.12.2018-21.12.2018. Data limita de depunere a 
dosarelor de inscriere la concurs este: 21.12.2018 
ora 15.00. Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anunturi si la Biroul 
Resurse Umane din S.M.U. “Dr. Ion Jianu” 
-Pitesti cu sediul in mun. Pitesti, strada Negru 
Voda nr.47, jud. Arges- telefon 0248.218.090, 
0248.218.172 interior 224,266.

l Primăria Municipiului Adjud, cu sediul în 
Adjud, str.Stadionului, nr.2, județul Vrancea, cu 
CF 4350491, în conformitate cu art.7 alin.(1) și 
alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, organi-
zează concurs de ocuparea funcției contractuale 
vacante de șef serviciu al Serviciului de Iluminat 
Public Municipal Adjud din subordinea Consi-
liului Local Adjud. Concursul va avea loc astfel: 
-proba scrisă în data de 7 ianuarie 2019, ora 9.00, 
proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului 
Adjud, din str.Stadionului, nr.2; -proba interviu 
în data de 10 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Adjud, din str.Stadio-
nului, nr.2. Condițiile generale de participare la 
concurs sunt date de art.3 a HG nr.286/2011. 
Pentru participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții specifice 
prevăzute în fișa postului: -studii tehnice univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
electric sau energetic; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei contrac-
tuale: minimum 3 ani; -permis de conducere 
-categoria B. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea III-a, la sediul din str.
Stadionului nr.2. Relații suplimentare privind 
componența dosarului de concurs și bibliografia 
de concurs sunt disponibile la sediul din str.
Stadionului, nr.2, persoană de contact: inspector 
Camelia Romanov, telefon: 0237.641.908, fax: 
0237.641.912, sau accesând pagina oficială a 
Primăriei Municipiului Adjud: www.adjud.ro.

l Primăria Comunei Buciumi, cu sediul în loca-
litatea Buciumi, satul Buciumi, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de șofer, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 9 ianuarie 2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 10 ianuarie 
2019, ora 9.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii generale: Conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Condiţii speci-
fice: -studii medii, cu diplomă de bacalaureat sau 

școală profesională; -vechime- minimum 3 ani; 
-permis de conducere categoria C+D+atestat 
profesional pentru conducătorii auto care efectu-
ează transport public de persoane; -fișă medicală/
fișă de aptitudini; -aviz psihologic de la cabinet 
autorizat de Ministerul Transporturilor; -reco-
mandare de la ultimul loc de muncă. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Buciumi, județul 
Bacău. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Buciumi, județul Bacău, persoană de 
contact: Bilei Elena- secretar, telefon: 
0234.339.977.

l Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, cu sediul în 
localitatea Vaslui, strada Hușului, nr.48, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 1.Adminis-
trator financiar, gr.IS -0,5 normă, perioadă nede-
terminată, conform HG nr.286/23.03.2011; 
2.Administrator patrimoniu, gr.IS -1 normă, 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 4 ianuarie 2019, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 7 ianuarie 
2019, ora 9.00; -Proba interviu în data de 8 ianu-
arie 2019, ora 9.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii universitare 
de licență în domeniul economic pentru adminis-
trator financiar, studii universitare de licență în 
domeniul economic sau tehnic pentru adminis-
trator patrimoniu; -vechime: minim 1 an în 
specialitatea studiilor; -cunoștințe de operare pe 
calculator. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Liceului Teoretic 
„Emil Racoviță” Vaslui, str. Hușului, nr. 48. 
Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teoretic 
„Emil Racoviță” Vaslui, persoană de contact: 
Grigorescu Georgeta, telefon: 0235.318.636.

l Biblioteca Judeţeană „V.Voiculescu”, cu sediul 
central în localitatea Buzău, bulevardul Unirii, 
numărul 140A, judeţul Buzău, CUI: 8550646, 
telefon: 0238.721.509, fax: 0238.717.283, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de referent de specialitate 
SI din cadrul Compartimentului juridic-achiziții 
publice. Pentru a ocupa un post contractual 
vacant, candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale, conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii necesare partici-
pării la concurs și ocupării funcţiei contractuale 
sunt: -studii superioare economice sau tehnice; 
-vechime în specialitatea studiilor necesară 
ocupării postului: minimum 3 ani; -vechime în 
domeniul achizițiilor publice: minimum 2 ani. 
Concursul se va organiza conform calendarului 
următor: -21 decembrie 2018, ora 14.00, terme-
nul-limită de depunere a dosarelor; -11 ianuarie 
2019, ora 10.00, proba scrisă; -17 ianuarie 2019, 
ora 10.00, proba practică; -22 ianuarie 2019, ora 
10.00, interviul. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul central al bibliotecii situate în 
Bulevardul Unirii, numărul 140A sau la numărul 
de telefon: 0238.721.509, interior: 103 -Compar-
timentul resurse umane.

l Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Nr.2, cu 
sediul în localitatea Comănești, strada Pietricica, 
numărul 1, judeţul Bacău, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
infirmieră, număr posturi: 4 (3 posturi la sediul 
din Comănești și 1 post la sediul din Onești), 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
04.01.2019, ora 9.00; -Proba practică în data de 
04.01.2019, ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): 10 
clase; -curs calificare de infirmieră; -condiţia de 
vechime: nu este obligatorie. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 

ANUNŢ PENTRU SUPRAOFERTARE

  SC STAŢIUNEA IZVOARE SA - în faliment, în bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
5323/100/2011 al Tribunalului Maramureş, prin lichidator judiciar Pareto 
Grup IPURL, în temeiul art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, solicită supraoferte pentru vânzarea în bloc a Complexului Poiana 
Soarelui şi Pârtia de schi Cora, situate în sat Mara, com. Desești, jud. 
Maramureș, împreună cu bunurile mobile afectate funcţionalităţii acestora. 
  Complexul Poiana Soarelui este compus dintr-un teren în suprafață de 
24.065 mp înscris în CF 50042 Desești, nr. topo 1603/15, 1603/16, 1603/17, 
1603/18, 1603/19, 1603/20, 1063/21, 1603/22 și 1603/24, jud. Maramureş şi 
construcții edificate pe teren, constând din: Clădire Hotel Igniş, Clădire Hotel 
Merișor, Clădire Hotel Afiniș, Clădire Restaurant Poiana Soarelui, Construcţie 
ciupercă din lemn tip terasă acoperită, Clădire centrală termică, Depozit de 
materiale cu structură din stâlpi și grinzi din beton, Șopron cu structură din 
lemn, Grajd (anexe gospodărești).lemn, Grajd (anexe gospodărești).
 Pârtia de schi Cora cuprinde o suprafaţă de teren de 28.000 mp, înscris în 
CF 50040 Desești, nr. topo 1603/41, jud. Maramureş. Pârtia de schi Cora este 
dotată cu instalație teleschi cu dispozitiv de tractare bipost fix având o capaci-
tate 1200 persoane/oră și cu instalație de tubing.
 Orice supraofertă se poate depune până la data de 23.01.2019 și trebuie să 
fie în valoare de cel puţin 4.389.125 lei, plata preţului oferit urmând a fi făcută 
în maxim 60 zile de la data adjudecării. Valoarea de vânzare a bunurilor nu in-
clude TVA. Supraoferta va fi însoțită de o garanţie de seriozitate reprezentând 
4% din preţul oferit. Condiţiile privind supraofertarea sunt cuprinse în Caietul 
de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra 
sumei de 500 lei (TVA neinclus) începând cu data de 11.12.2018 până la data 
dede 18.01.2019, în intervalul orar 09:00-16:00, în zilele de luni până vineri. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0362.802.750, 
0740.090.292.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR
TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea Administra�v Teritorială Comuna Traian, Județul Ialomița, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1, începând cu data
de 12 decembrie 2018 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Traian,
Județul Ialomița, strada Unirii, nr. 589, conform art. 4 alin (1) și (2) din Legea Cadastrului
și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rec�ficare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
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sediul din Comăneşti, str.Pietricica, nr.1. Relaţii 
suplimentare la sediul: Comăneşti, str.Pietricica, 
nr.1, persoană de contact: Cretu Gabriela, 
telefon: 0234.374.296, fax: 0234.374.296, e-mail: 
csei2comanesti@yahoo.com.

l Primăria Comunei Secusigiu, cu sediul în 
Secusigiu, nr.275, judeţul Arad, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: -referent 
III, grad profesional superior, Compartimentul 
relaţii cu publicul, arhivă şi bibliotecă. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă: 09.01.2019 
-sediul instituţiei, ora 10.00; -Interviul: 
14.01.2019 -sediul instituţiei, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii 
-diplomă de bacalaureat; -vechime în speciali-
tatea studiilor: 7 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei, în Secusigiu, nr.275. Relaţii suplimen-
tare: sediul Primăriei, Secusigiu, nr.275, telefon: 
0257.411.320, mail: primariasecusigiu@yahoo.
com, persoană de contact: Dan Lorena Danina, 
inspector, Compartiment resurse umane.

l Primăria Comunei Corbeni, cu sediul în loca-
litatea Corbeni, nr.6, strada Principală, județul 
Argeş, organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcțiilor publice 
vacante de: -Funcția publică vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional principal, din 
cadrul Biroului Buget-Finanțe- 1 post. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei Corbeni, 
județul Argeş, strada Principală, nr.6, astfel: 
-Proba scrisă în data de 09.01.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 11.01.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: -canditaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice 
pentru funcţia de inspector, clasa I, grad profesi-
onal principal, din cadrul Biroului Buget-Fi-
nanţe. Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 5 ani. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Corbeni, județul Argeş. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Corbeni, 
persoană de contact: Pătrunjel Veronica, telefon: 
0248.730.236, e-mail: primaria_corbeni@yahoo.
com.

l Spitalul Municipal Sighişoara, judeţul Mureş, 
organizează, în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant pe perioadă nedeterminată de 
referent de specialitate la Biroul SMC. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
ştiințe economice sau ştiințe juridice; -minim 1 
an vechime în specialitatea studiilor. Concursul 
se va desfăşura la sediul Spitalului Municipal 
Sighişoara, str.Zaharia Boiu, nr.40, astfel: -proba 
scrisă: 08.01.2019, ora 11.00; -proba interviu: 
14.01.2019, ora 11.00. Dosarele de înscriere se 
depun la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal 
Sighişoara, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunțului, respectiv până în data de 
21.12.2018, la ora 12.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Biroul RUNOS, tel.0265.771.656, 
int.229 şi pe site-ul Spitalului Municipal Sighi-
şoara: www.spitalsighisoara.ro

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi 
organizează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de muncitor calificat IV-I (fochist), 
personal contractual, conform HG nr.286 din 
23.03.2011, nivelul studiilor: minim studii gimna-
ziale. Condiţii specifice: -curs în specialitatea 
„fochist” autorizat clasa C; -autorizație ISCIR şi 
atestat fochist clasa C, în termen de valabilitate. 
Experienţă: -vechime în muncă: 1 an; -vechime 
în specialitate: 1 an. Concursul se va desfăşura la 
sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Iaşi, situat în Iaşi, Bulevardul Poitiers, nr.18-22, 
şi constă în trei etape succesive: -selecţia dosa-
relor de înscriere: 24.12.2018; -proba scrisă: 
15.01.2019, ora 10.00; -interviul: 18.01.2019, ora 
10.00. Dosarul de recrutare va fi depus până la 
data de 21.12.2018, ora 14.00, la secretarul comi-
siei de concurs, la sediul inspectoratului, telefon: 
0232.410.425, interior: 24407.

l Primăria Comunei Jucu, cu sediul în locali-
tatea Jucu de Sus, str.-, nr.112, judeţul Cluj, 
organizează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: 
poliţist local, clasa 1, grad asistent -Comparti-
ment Poliţie Locală, 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
07.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
11.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 

concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; -vechime: minim 1 an; -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Jucu, localitatea Jucu de Sus, nr.112, 
judeţul Cluj. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Jucu, localitatea Jucu de Sus, 
nr.112, judeţul Cluj, persoană de contact: Hodis 
Brindusa,  telefon: 0264.233.084,  fax: 
0264.233.086, e-mail: office@primariajucu.ro.

l Unitatea Militară 01877 Pantelimon, cu sediul 
în Şoseua de Centură, nr.220, localitatea Pante-
limon, jud.Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de personal civil 
contractual, astfel: contabil şef GR.II, studii 
superioare cu diplomă de licenţă în domeniul 
ecomomic, 8 ani vechime în muncă, deţinerea 
certificatului de atestare a cunoştinţelor dobân-
dite în domeniul Sistemului european de conturi. 
Concursul se va desfăşura în perioada 22.01-
08.02.2019, la sediul UM 01877 Pantelimon, 
situat în Şoseaua de Centură, nr.220, localitatea 
Pantelimon, jud.Ilfov. Probele de concurs vor fi 
următoarele: proba scrisă va fi susţinută în data 
de 22.01.2019, ora 11.00. Proba practică va fi 
susţinută în data de 29.01.2019, ora 11.00. Inter-
viul va fi susţinut în data de 04.02.2019, ora 
11.00. Data limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este 19.12.2018, 
ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul UM 01877 
Pantelimon, situat în Şoseaua de Centură, 
nr.220, localitatea Pantelimon, jud.Ilfov unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la 
secretarul comisiei de concurs, dna. Ciubeică 
Ioana, la telefon: 021.352.25.00, int. 301, de luni 
până vineri, între orele 08.00-15.00.

l Primaria Comunei Budeşti, judeţul Vâlcea 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuție, vacante, de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional debutant în cadrul 
Compartimentului Juridic. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs sunt: - 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
ştiințe juridice, - îndeplineşte cerințele specifice 
conform fişei postului. Concursul se va organiza 
conform următorului calendar: • 09 ianuarie 
2019, ora 10,00 - probă scrisă,• 11 ianuarie 2019, 
ora 10,00 - interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.49, alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008. Detalii 
privind bibliografia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la 
tel. 0250/760.374

l Primăria Ştefăneştii de Jos- Ilfov organizează 
în data de 07.01.2019 concurs recrutare pentru 
postul contractual vacant de: •1 post de Admi-
nistrator Public- Primăria Comunei Ştefăneştii 
de Jos; Condiţii generale pentru participarea la 
concurs: -are cetăţenia română sau rezidență pe 
termen lung în România, cetăţenia altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a altor state 
aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România;  -cunoaşte limba română, 
engleză şi franceză, scris şi vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de 
adeverinţă medicală, eliberată de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; -nu a 
fost condamnată pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei de administrator 
public;  -nu a desfăşurat activităţi de poliţie 
politică, astfel cum este definită prin lege; Condi-
țiie specifice: -studii superioare de lungă durată 
în domeniul juridic, absolvite cu diplomă de 
licenţă, precum şi studii de specializare, absolvite 
cu diplomă de master;  -vechime minimă în 
specialitatea studiilor juridice de 3 ani; -certificat 
de manager proiect, acreditat ANC; Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: 
data 07.01.2019, ora 11:00, la sediul instituției. 
Proba interviu: data 09.01.2019, ora 11:00, la 
sediul instituției. Data limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la publicare, 
la sediul instituției. Dosarul de concurs va 
conține următoarele: -Cererea de înscriere la 
concurs; -Proiectul de management (pe suport de 
hârtie şi pe suport magnetic); -Copia actului de 
identitate; -Copiile documentelor care atestă 

nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efec-
tuarea unor specializări şi îndeplinirea condiţi-
ilor specifice; -Copia carnetului de muncă, 
conformă cu originalul sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în muncă şi în 
specialitatea studiilor; -Cazier judiciar; -Adeve-
rință medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare unei funcţii de conducere, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unitățile sanitare abilitate; 
-Curriculum vitae. Date contact: tel. : 
021/361.35.29.

l Şcoala Gimnazială nr. 1 Moara Vlăsiei, cu 
sediul în jud. Ilfov, com. MoaraVlăsiei, Şoseaua 
Eroilor, nr. 127, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post 
contractual vacant de administrator financiar 
şef, (O.U.G. 90/ 2017, încadrându-ne la excepții- 
post unic), funcție de conducere, studii superi-
oare, vechime în muncă minimum 3 ani.  
Înscrierile se fac la sediul instituţiei, serviciul 
secretariat, în perioada 26. 12. 2018 –28. 12. 
2018, în intervalul orar 12:00 -16:00. Concursul 
se va organiza la sediul Şcolii Gimnaziale nr. 1 
Moara Vlăsiei, conform calendarului următor: 
•3 ianuarie 2019, ora 10.00: selecția dosarelor de 
înscriere; •8 ianuarie 2019, ora 12:00: proba 
scrisă; •10 ianuarie 2019, ora 09.00: proba prac-
tică; •10 ianuarie 2019, ora 12:00: proba interviu. 
Informații suplimentare se pot obţine secretari-
atul şcolii şi la tel. 0212672139 (în intervalul orar 
12.00-16.30).

l Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. 
Mihai Eminescu, nr.26bis, organizează concurs 
în perioada 14.01- 21.01.2019, pentru ocupare a 
2 posturi  vacante,  funcţii contractuale de 
execuţie, perioadă  nedeterminată:  1. Serviciul 
Cadastru. -1 post referent treapta IA. 1. Biroul 
Economic. -1 post consilier debutant. Concursul 
se va desfăşura după calendarul următor: - 
Proba scrisă -în data de 14.01.2019, ora 10:00; - 
Proba interviu -în data de 21.01.2019, ora 9:00;  
pentru post referent treapta IA, ora 11:00 pentru 
post consilier debutant.  Cerințele postului: 
Referent, Treapta IA -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat: -vechime în muncă 
-minim 6 ani şi 6 luni. Consilier debutant studii 
superioare de lungă durată -specializarea: 
-contabilitate şi informatică de gestiune; -admi-
nistrarea afacerilor. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituţiei din munici-
piul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 26bis, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea  
anunţului, în timpul programului normal de 
lucru. Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul OCPI Neamţ, la adresa sus-menţionată, 
telefon 0233 -23.48.70.  

l Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară 
Vrancea organizează concurs pentru ocuparea a 
1 (unu) post vacant, pe perioada nedeterminată, 
după cum urmează: Referent treapta IA; -10 
ianuarie 2019 –ora 10 proba scrisă; -16 ianuarie 
2019 -ora 10 interviu. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 
art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice, bibliografia şi tema-
tica de concurs sunt disponibile accesând pagina 
oficială (www.vnocpi.ro) sau la avizierul institu-
ției. Relații suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vrancea din Focşani str. Cuza vodă nr. 69, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiții, 
telefon 0237/228754 -int. 21.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr colecția completă „Magazin Istoric” 
în stare bună, ofer număr special “ Basarabia”. 
Tel. 0730924944.

DIVERSE
l Matriland.ro- site gratuit de matrimoniale. Nu 
solicităm date personale.

l Pe rolul Judecătoriei Braşov se află dosarul 
civil nr.17639/197/2018 având ca obiect decla-
rarea judecătorească a morții numitului Lupan 
Zacharie cu ultimul domiciliu în Braşov, Podul 
lui Grid nr.66, jud. Braşov. Invităm orice 
persoană interesată să comunice date despre 
numitul Lupan Zacharie.

l SC Trans Nova Impex SRL, avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, sector 4, str. Panselelor, 
nr.4, bl. 145, sc. 2, et. 2, ap.65 titular al planului 
P.U.Z.-2 Hale Depozitare marfuri generale, 
cabina poarta, imprejmuire teren si utilitati, 
T23/7, P10/1, N.C.51658 comuna Ciorogarla 
judetul Ilfov anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) 

sector 6 de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. 
Observatii /comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in 
termen de 18 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l S.C. OMV Petrom S.A titular al proiectului 
“realizare sistem de colectare controlata a scur-
gerilor provenite de la rampa de incarcare auto-
cisterne si rampa descarcare CF - Depozit 
Petrom Cluj” propus a fi realizat in incinta 
Depozit Petrom Cluj, localitatea Dezmir, 
comuna Apahida, Strada Cantonului, nr. 2, 
judetul Cluj, prin S.C. Premium S.A, anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita 
efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, 
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului si de evaluare adecvata si conti-
nuarea procedurii privind emiterea aprobarii de 
dezvoltare pentru proiectul: ”realizare sistem de 
colectare controlata a scurgerilor provenite de la 
rampa de incarcare autocisterne si rampa 
descarcare CF - Depozit Petrom Cluj”, propus a 
fi realizat pe teritoriul administrativ al localitatii 
Dezmir, comuna Apahida, Strada Cantonului, 
nr. 2, judetul Cluj. Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Cluj-din localitatea Cluj Napoca, Calea Doro-
bantilor nr. 99, in zilele de luni-joi orele 09 - 
14.00; vineri intre orele 09 -12,00, precum si la 
urmatoarea adresa de internet http://apmcj.
anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare 
in termen de 5 zile de la data publicarii prezen-
tului anunt, pana la data de 11.12.2018.

l Pentru aceste motive, în numele legii hotă-
răşte: admite cererea formulată de reclamanta 
Mitric Silvia, CNP 2870323410139, cu domiciliul 
procedural ales la CA Oana Elena Ursu , cu 
sediul în Iaşi, şos. Nicolina, nr.28. bl.956, parter 
în contradictoriu cu pârâtul Mitric Adrian, cu 
ultim domiciliu cunoscut în sat Valea Mare, 
Raionul Ungheni, Republica Moldova, prin 
curator special Olteanu Alina Mihaela. Dispune 
recunoaşterea pe teritoriul Statului Român a 
hotărârii privind decăderea pârâtului din drep-
turile părinteşti asupra copilului minor Mitric 
Laviniu Cătălin, născut la data de 09.03.2011, 
pronunțată la Judecătoria Ungheni la data de 
09.02.2016, în dosarul nr. 2-1648/2015; 51-2-
2674-17092015, sentință rămasă irevocabilă la 
data de 11.03.2016. Cu drept de apel în 30 zile de 
la comunicare. Cererea de apel se va depune la 
Tribunalul Iaşi. Pronunțată în şedință publică, 
astăzi 12.11.2018.

l Administrația Bazinală de Apă Banat anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Regularizare pârâu Bucoşnița la Bucoşnița, 
pârâu Golet la Golet şi Pârâu Slatina la Slatina 
Timiş, jud.Caraş-Severin -Regularizare pârâu 
Slatina la Slatina Timiş, jud.Caraş-Severin”, 
propus a fi amplasat în localitatea Slatina Timiş, 
jud.Caraş-Severin. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. 
Petru Maior, nr.73, tel/fax: 0255.223.053, 
0255.226.729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, în 
zilele de luni-joi /vineri, între orele 09.00-14.00 
/13.00 şi la sediul Administrației Bazinală de 
Apă Banat, Timişoara, str.Mihai Viteazu, nr.32, 
în zilele de luni-joi /vineri între orele 08.00-15.00/ 
13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Albrau Prod SA. Bucureşti, str.Grigore 
Manolescu, nr.7A, birou 1, parter, sector 1, 
J40/8273/2012, CUI: 25865253, punct de lucru- 
str.Avîntului, nr.20, Oneşti, jud.Bacău. Convo-
cator. În conformitate cu prevederile Legii 
31/1990, completată cu Actul Constitutiv al 
societății, Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație al Societății Comerciale SC Albrau Prod 
SA Bucureşti, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor la data de 
06.02.2019, la ora 13.00, la punctul de lucru al 
societății din Oneşti, str.Avîntului, nr.20, județul 
Bacău, cu următoarea ORDINE DE ZI: Art.1.A-
vând în vedere intenția SC LVI SERV SRL de 
a-şi vinde tot pachetul de acțiuni deținut la SC 
Albrau Prod SA, se supune aprobării modifi-
carea actului constitutiv din punct de vedere al 
acționariatului societății SC Albrau Prod astfel: 
Capitolul CAPITALUL SOCIAL va avea urmă-
torul conținut: Art.5.2.Capitalul social este 
deținut de către acționari astfel: Ciobanu Vasile- 
10.629.737 acțiuni cu valoare nominală de 2,8Lei 
şi în valoare totală de 29.763.263,6Lei, procent 
98,4399%; SC Cozla SA- 149.273 acțiuni cu 
valoare nominală de 2,8Lei şi în valoare totală de 
417.964,4Lei, procent 1,3824%; Lista Persoane 
Fizice- 19.189 acțiuni cu valoare nominală de 
2,8Lei, şi în valoare totală de 53.729,2Lei, 
procent 0,1777%. Art.2.Alte probleme organiza-

torice. Materialele aferente punctelor de pe 
ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor 
la sediul societății până la data de 04.02.2019. În 
cazul în care din lipsă de cvorum, adunarea nu 
va fi legal constituită la această dată, va avea loc 
o a doua adunare a acționarilor la data de 
07.02.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Acționarii pot participa la 
Adunările Generale Extraordinare a Acționarilor 
personal sau prin reprezentanți în baza unei 
împuterniciri (procuri speciale) acordate pentru 
această adunare. Procurile vor fi depuse în 
original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore 
înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii 
exercițiului dreptului de vot la Adunarea respec-
tivă.

l În conformitate cu art.31(1) al  Actului consti-
tutiv şi prevederile O.U.G. nr.99/2006, privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale art.117 din Legea nr.31/1990 privind societă-
ţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Banca Cooperatistă Victoria Bucu-
reşti, cu sediul în B-dul Iuliu Maniu, nr.105, Bl.C, 
Sc.1, Ap.4, Sector 6, CUI 2623412, nr. de ordine 
în registrul comerţului J40/20678/1992, prin 
Consiliul de Administrație: Convoacă Adunarea 
Generală a Membrilor Cooperatori ai Băncii 
Cooperatiste Victoria Bucureşti care va avea loc 
în data de 10.01.2019, ora 10.30 în spaţiul comer-
cial proprietatea Băncii Cooperatiste Victoria 
Bucureşti din Calea Moşilor, nr.294, Bl.45, parter, 
sector 2, Mun. Bucureşti, având următoarea 
ordine de zi: 1. Desemnarea auditorului finan-
ciar. 2. Mutarea sediului social şi modificarea 
actului constitutiv Art.3 (1) din: Sediul social- 
centrul de conducere- al Băncii Cooperatiste 
Victoria Bucuresti este în Bucureşti, Blvd  Iuliu 
Maniu  nr.105, bl.C, sc.1, ap.4, parter, sector 6, în: 
Sediul social- centrul de conducere- al Băncii 
Cooperatiste Victoria Bucureşti este în Bucureşti, 
Calea Moşilor, nr.294, bl.42, parter, sector 2. 3. 
Înfiinţarea Agenţiei Păcii din Blvd  Iuliu Maniu  
nr.105, bl.C, sc.1, ap.4, parter, sector 6, Bucureşti. 
4. Desfiinţarea Punctului de lucru Unirea din 
Calea Moşilor, nr.302, parter, sector 2, Bucureşti. 
5. Ratificarea hotărârilor Consiliului de adminis-
traţie luate în cursul anului 2018, în baza dele-
gării de competenţă primită de la adunarea 
generală. 6. Delegarea Consiliului de adminis-
traţie al băncii cooperatiste exerciţiul următoa-
relor atribuţii ale sale: -mutarea sediului social al 
băncii cooperatiste; -înfiinţarea sau desfiinţarea 
unor sedii secundare: sucursale, agenţii, puncte 
de lucru sau alte asemenea unităţi fără persona-
litate juridică, precum şi mutarea sediilor aces-
tora; 7. Desemnarea ca oricare dintre membrii 
consiliului de administraţie să efectueze formali-
tăţile legale ce se impun pentru înregistrarea, 
menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate 
de adunarea generală la registrul comerţului, 
precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului 
de a delega unei alte persoane mandatul pentru 
efectuarea formalităţilor menţionate anterior. 8. 
Adoptarea Hotărârii adunării generale. În cazul 
în care nu  vor fi întrunite condiţiile de cvorum, a 
doua adunare generală se convoacă pentru data 
de 11.01.2019 la aceeaşi locaţie,  aceeaşi oră şi 
aceeaşi ordine de zi conform art.112 alineat 2 din 
Legea 31/1990. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Pataliu Razvan Ionut.

l Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. 
”Girueta” S.A., persoană juridică română, având 
CIF 477558, atribut fiscal RO şi număr de ordine 
la Registrul Comerţului J23/1589/2004, cu sediul 
în comuna Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul 
Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv 
al societăţii şi a prevederilor art. 117 din Legea 
31/1990 republicată, Convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor societăţii 
pentru data de 14.01.2019, ora 12,00. Şedinţa 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
vor avea loc la sediul societăţii din comuna 
Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov. La 
Adunarea Generala Extraordinară sunt invitaţi 
să participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni 
la data de 04.01.2019. Pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise 
următoarele probleme: 1. Aprobarea înstrăinării 
imobilelor societăţii, situate în Com. Jilava, Şos. 
Giurgiului nr. 3-5, Jud. Ilfov, identificate cadas-
tral în CF a localităţii Jilava sub nr.: •53161  
compus din teren în surpafaţa de 84mp; •52133 
compus din teren în suprafaţa de 106mp; •52134 
compus din teren în suprafaţa de 105mp; •54009 
compus din teren în suprafaţa de 3138mp şi 
clădirea C14 în surpafaţa construită la sol de 
553mp; •53944 compus din teren în suprafaţa de 
8166 mp şi clădirile C1 în suprafaţa construită la 
sol de 620mp şi C2 în suprafaţa construită la sol 
de 1237mp; •50222-C1-U1 clădire în suprafaţa 
de 6996,77mp şi cota indiviză de 7.192,82mp din 
terenul în suprafaţa totală de 9474mp identificat 
cadastral sub nr. 50222; •52611 compus din teren 
în suprafaţa de 1906mp; •52235 compus din 
teren în suprafaţa de 63mp; •53163 compus din 
teren în suprafaţa de 1263mp; •52233 compus 
din teren în suprafaţa de 874mp; •52234 compus 
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din teren în suprafaţa de 432mp; •53343 compus 
din teren în suprafaţa de 855mp; •53344 compus 
din teren în suprafaţa de 2056mp; •53345 
compus din teren în suprafaţa de 459mp; •53722 
compus din teren în suprafaţa de 337mp; •54015 
compus din teren în suprafaţa de 680mp şi 
clădirea C12 în suprafaţa construită la sol de 
165mp; •53162 compus din teren în suprafaţa de 
830mp; •51981 compus din teren în suprafaţa de 
2781mp şi clădirile C1 în suprafaţa construită la 
sol de 562mp, C2 în suprafaţa construită la sol 
de 86mp şi C3 în suprafaţa construită la sol de 
25mp; •51577 compus din teren în suprafaţa de 
117mp, pentru suma de 20.196.000 lei (fără 
TVA) conform raportului de evaluare nr. 
503/29.05.2018 întocmit de către Darian DRS 
SA. 2. Aprobarea încheierii în forma autentică a 
unui contract de vânzare cumpărare a imobilelor 
descrise la punctul 1 şi împuternicirea dlui. 
Cirjan Bogdan Mircea în calitate de adminis-
trator să semneze cu puteri depline actul în faţa 
notarului public. 3. Împuternicirea Consiliului de 
Administraţie al societăţii să negocieze condiţiile 
şi termenii contractului de vânzare cumpărare 
descris la punctul 2, astfel: avans minim 20%, 
plata restului de preţ în cel mult 24 de luni. În 
situaţia în care Adunarea Generală nu va putea 
delibera şi vota în mod valabil o a doua Adunare 
Generală Extraordinară este convocată pentru 
ziua de 15.01.2019, la ora 12.00 în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi. După publicarea convo-
cării, acţionarii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/
au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării convocării, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15 
zile de la data publicării convocării, pentru punc-
tele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale.  Aceste drep-
turi pot fi exercitate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin mijloace electro-
nice). Se precizează că acţionarii ce vor fi împie-
dicaţi de anumite împrejurări să participe la 
Adunarea Generală vor putea mandata, în 
conformitate cu art.125 din Legea 31/1990 repu-
blicată, printr-o procură specială o terţă 
persoană care să participe şi să voteze în numele 
lor şi pentru ei, în Adunarea Generală, în condi-
ţiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la 
sediul societăţii începând cu data convocării şi 
vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul 
adunării până cel târziu la data de 12.01.2019. 
Procurile speciale vor putea fi transmise spre 
înregistrare şi pe fax sau email în format pdf., 
reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la 
data adunării generale să aibă asupra sa procura 
în original. Documentele privind problemele 
incluse în ordinea de zi a Adunării Generale pot 
fi consultate la sediul societăţii, începând cu data 
convocării. Documentele aferente şedinţelor, 
inclusiv propunerile de hotărâre şi procurile 
speciale pot fi obţinute de la dna. Tapai Mihaela– 
tel. 021/4501761. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al S.C. GIRUETA S.A., Milos 
Jovicic.

LICITAŢII
l Municipiul Motru prin Consiliul Local Motru 
organizează licitație publică pentru închirierea 
unui spațiu în suprafață de 1 (unu) m², aparți-
nând domeniului public al municipiului Motru, 
situat la parter, în  sediul Primăriei municipiului 
Motru din Bulevardul Gării nr. 1, în vederea 
amplasării unui bancomat ( ATM ).
Licitația va avea loc în data de 15 ianuarie 2019, 
ora 11:00, la sediul Primăriei municipiului Motru 
din Bulevardul Gării nr. 1. Ofertele vor fi depuse 
până la data de 14 ianuarie 2019, ora 16:00, la 
secretariatul Primăriei municipiului Motru, în 
plicuri sigilate, aşa cum se precizează în  Caietul 
de sarcini. Prețul minim de pornire la licitație 
este de 100 euro/ m²/lună şi a fost stabilit prin  
HCL Motru. Durata închirierii este de 5 ani, 
conform HCL Motru. Caietul de sarcini se poate 
cumpăra la sediul Primăriei municipiului Motru 
din Bulevardul Gării nr. 1, la prețul de 20 lei. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei municipiului Motru, sau la nr. de 
telefon 0253-410560, interior 112.

l Consiliul Local Bratovoeşti organizează lici-
tație publică pentru concesionarea pe o perioadă 
de 49 de ani a unui imobil-teren în suprafață 
totală de 10.000mp, lot 1, aflat în domeniul 
public al  comunei Bratovoeşti, sat Prunet, T55, 
P347, în vederea desfăşurării de activități turis-
tice şi agrement. Documentația de participare se 
poate solicita şi obține de la sediul Consiliului 
Local Bratovoeşti, prețul este de 20Lei. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 03.01.2019. 
Data-limită de depunere a ofertelor, într-un 
singur exemplar, este 09.01.2019, ora 10.00, la 
sediul Consiliului Local Bratovoeşti, nr.67. 
Ședința publică de licitație va avea loc în data de 
09.01.2019, ora 10.30, la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti, telefon: 0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoeşti organizează lici-
tație publică pentru concesionarea pe o perioadă 
de 49 de ani a unui imobil-teren în suprafață 
totală de 10.000mp, lot 2, aflat în domeniul 
public al comunei Bratovoeşti, sat Prunet, T55, 
P347, în vederea desfăşurării de activități turis-
tice şi agrement. Documentația de participare se 
poate solicita şi obține de la sediul Consiliului 
Local Bratovoeşti, prețul este de 20Lei. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 03.01.2019. 
Data-limită de depunere a ofertelor, într-un 
singur exemplar, este 09.01.2019, ora 10.00, la 
sediul Consiliului Local Bratovoeşti, nr. 67. 
Ședința publică de licitație va avea loc în data de 
09.01.2019, ora 10.30, la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti, telefon: 0251.371.029.

l UAT Comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa, 
organizează licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea suprafeţei de 38.95ha teren arabil 
împărţit în 18 loturi cu suprafeţe de 1,00ha, 
3,00ha, 7,00ha, situat în extravilanul comunei 
Vlădeni, judeţul Ialomiţa, aflat în Domeniul 
Privat al Comunei Vlădeni, judeţul Ialomiţa. 
Licitaţia va avea loc în data de 20.12.2018, ora 
9.00, la sediul Primăriei Vlădeni, jud.Ialomiţa. 
Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.000Lei/ha/
an. Ofertele se depun la sediul Primăriei 
Comunei Vlădeni, din strada Mihai Viteazul, 
nr.35, până la data de 19.12.2018, ora 17.00, 
primirea solicitărilor de clarificări până la 
17.12.2018. Documentaţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei. Relaţii suplimen-
tare telefon: 0243.313.631, dl.Socarici Titi, 
compartimentul Urbanism.

l Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă 
organizarea unei licitaţii publice cu strigare în 
data de 27.12.2018, ora 13:00 la sediul primăriei 
pentru vânzarea următoarelor: - imobil 
(construcție 374 mp şi teren 374 mp) centrală 
termică dezafectată situat în strada Minerilor, 
preț pornire 382.197 lei, fără T.V.A.; - imobil 
(construcție 173 mp şi teren 202 mp) centrală 
termică dezafectată situat în strada Revoluției, 
preț pornire 351.131 lei, fără T.V.A.; - imobil 
(construcție 139,63 mp şi teren 160 mp) centrală 
termică dezafectată situat în zona Cinema 
Sergiu Nicolaescu, preț pornire 260.510 lei, fără 
T.V.A. În caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în fiecare zi de joi a săptămânii, ora 13:00, 
iar data limită de depunere a ofertei este aceiaşi 
zi, orele 10:00. Documentaţia de ofertare se poate 
achiziţiona de la Biroul Licitaţii şi Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, contra cost - 50 lei pentru fiecare imobil. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
27.12.2018, ora 10:00. Relaţii suplimentare se 
obţin de la Biroul Licitaţii şi Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, telefon 
0253.205036, fax 0253.211661.

l UAT Comuna Ciulniţa, Judeţul Ialomiţa 
concesionează prin licitaţie publică deschisă un 
număr de 5 loturi destinate construirii de locu-
inţe, cu suprafeţe cuprinse între 600 mp şi 859 
mp, situate în sat. Poiana, com. Ciulniţa, jud. 
Ialomiţa. Informaţii suplimentare se regăsesc în 
documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini. 
Documentaţia de atribuire se poate procura de la 
Primăria comunei Ciulniţa, sat Ciulniţa, str. 
Matei Basarab, nr. 68, Jud. Ialomiţa, comparti-
mentul Cadastru şi Urbanism. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 21.12.2018, ora 13:00 la Sediul 
administrativ al UAT comuna Ciulniţa, respectiv 
sat Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 68, com. 
Ciulniţa, Jud. Ialomiţa. Data limită de depunere 
a ofertelor: 20.12.2018, ora 15:00. În cazul în care 
nu se adjudecă toate loturile, şedinţele de licitaţie 
se vor repeta în ziua de vineri, ora 13:00, din 
prima şi a treia săptămână  a fiecărei luni calen-
daristice, data limită pentru ofertelor fiind în 
acest caz ziua de joi, ora 15:00. Informaţii supli-
mentare la tel: 0243218082, Compartimentul 
Cadastru şi Urbanism.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a activului imobil 
Proprietate imobiliara industriala (cladiri, 
constructii speciale si teren aferent in suprafata 
masurata 35339 mp), situat in com. Poiana 
Campina, sat Poiana Campina, str. Principala, 
nr. 1, jud. Prahova, inscris in CF 21142 a Loc. 
Poiana Campina (nr. cad. 22065 primit in urma 
dezmembrarii) sub forma a trei loturi identificate 
conform ofertelor depuse, loturi ce urmeaza a fi 
dezmembrate: - Lotul 1 compus din clădirile 
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21 si terenul 
aferent acestora, ȋn suprafaţă de aprox. 9613 
mp, al carui pret de pornire al licitatiei este in 
cuantum de 186.500 lei fara TVA; - Lotul 2 
compus din clădirile C22, C23, C24, C25, C26 şi 
suprafaţă de teren aferentă acestora de aprox. 
6400 mp, al carui pret de pornire al licitatiei este 
in cuantum de 70.210 euro fara TVA; - Lotul 3 
compus din clădirile C9, C10, C11, C12, C13, 
C14, C27, C28, C29, C30 şi terenul aferent aces-
tora, in suprafaţă de aprox. 19326 mp, al carui 
pret de pornire al licitatiei este in cuantum de 

200.000 euro fara TVA. Licitatia publica are loc 
in baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din 
data de 19.12.2016, 25.07.2018 si 04.12.2018 si a 
regulamentului de participare la licitatie. Lici-
tatia publica se organizeaza in baza unui caiet de 
sarcini in valoare de 7.000 lei + TVA, care se 
achita in numerar sau in contul lichidatorului 
judiciar. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data 
de: 17.12.2018, 09.01.2019, 23.01.2019, 
06.02.2019, 20.02.2019, orele 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii supli-
mentare la sediul lichidatorului judiciar cat si la 
telefon 0344104525.

l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T. 
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza 
la sediul sau procedura de „procedura simplifi-
cata”, cu oferte de pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului de servicii „Asigurari RCA 
2019”. Procedura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC 
Citadin SA Iasi. Pentru participare la procedura 
de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in “Documentatia de achizitie”. 
Documentatia de achizitie va fi postata pe site-ul 
societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 14.12.2018 pe baza de cod unic de 
acces, ce va fi comunicat doar persoanelor care 
solicita in scris accesul la documentatie cu date 
de identificare clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor virusi in 
sistemul informatic al societatii. Criteriul care va 
fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: „oferta cea 
mai avantajoasa din punct de vedere tehni-
co-economic”. Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin SA pana la data de 
14.12.2018 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va 
avea loc la data de 14.12.2018, ora 12:00, la 
sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 0751048290.

l SC Senior Albu Company SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului 
imobil, reprezentand teren intravilan cu 
constructii comerciale - “Strand Ciresa”, înscris 
în C.F. nr. 32129/Oțelul Roşu, numar cadastral  
32129 - teren in suprafata de 11.652 mp, cadas-
tral constructii 32129-C1, 32129-C2, 32129-C3, 
32129-C4, 32129-C5, situat administrativ in 
Otelu Rosu, cartier Ciresa, jud. Caras-Severin. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 90% din 
pretul de evaluare, respectiv 1.466.122 Lei + 
T.V.A. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 09.01.2019, orele 
13.00, 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 
23.01.2019, orele 13.00.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica - teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 31669/Caransebes, nr. top: 
12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, Cad: C1, Top: 
12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, reprezentand 
“Statie Peco, cabina, garaj si magazin”pretul de 
pornire al licitatiei este de 90% din pretul de 
evaluare, respectiv 286.854,3  Lei + T.V.A. Pretul 
caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei + TVA. 
Licitatia va avea loc in data de 14.122018, orele 
10.00, 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 
21.12.2018, orele 10.00. - mijloace fixe si obiecte 
de inventar, aflate in proprietatea debitoarei 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 raportului de evaluare. 
Pretul caietelor de sarcini fiind de 100 lei + TVA. 
Licitatia va avea loc in data de 14.12.2018, orele 
10.30, 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 
21.12.2018, orele 10.30.

l Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Oltenița cu 
sediul în Municipiul Oltenița Str. Șos. Portului 
Nr.3, Județul Călăraşi , tel/fax: 0242515792; e-mail 
liceulnicolaebalcescu3@gmail.com anunță organi-
zarea de licitații publice cu strigare pentru închiri-
erea unor spații aparținând domeniului public al 
Municipiului Oltenița, în suprafață utilă totală de 
11,61 mp pentru local şcoala B şi 13,5 mp pentru 
local şcoala C, situate în Municipiul Oltenița, str. 
Șos. Portului, nr. 3, cu destinația “spații comer-
ciale”, licitații publice organizate în conformitate 
cu prevederile Regulamentului privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea /închirierea /vânzarea bunurilor 

aparţinând domeniului privat /închirierea bunu-
rilor aparţinând domeniului public al Municipiului 
Oltenița, cu modificările ulterioare, cât şi cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 privind adminis-
trația publică locală, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Data, ora şi locul de deschidere a 
ofertelor: 11.01.2019, ora 10:00 pentru local şcoală 
B şi 11.01.2019 ora 11:00 pentru local şcoală C, la 
sediul Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu Olte-
nița, str. Șos. Portului nr. 3. Prețul minim de înce-
pere al licitațiilor este echivalentul în lei la data 
efectuării plății a 3,30 euro/mp/lună (curs B.N.R.) 
cu salt de supralicitare de 10% inclus, pentru 
fiecare dintre spațiile de mai sus. Pasul de creştere 
al licitațiilor este de minim 10%. Ofertanții pot 
depune documentațiile necesare participării la 
licitații până la data şi ora limită de: 09.01.2019, 
ora 12:00, la secretariatul Liceului Tehnologic 
Nicolae Bălcescu Oltenița, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitațiilor se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 10.12.2018 la sediul 
Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu comparti-
ment contabilitate, str. Șos. Portului nr.3. Oltenița, 
județul Călăraşi. Prețul de achiziție al caietului de 
sarcini este de 20 lei si, se va achita la casieria 
-Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu. Ofertanții 
sunt obligați să depună până la termenul limită de 
primire a ofertelor, documentațiile necesare parti-
cipării la licitații, dovada achitării garanției de 
participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a 
taxei de participare la licitații. Durata închirierii: 5 
ani, cu posibilități de prelungire, conform caietului 
de sarcini. Anunțul privind licitațiile publice cu 
strigare pentru închirierea spațiilor de mai sus, va 
fi afişat la panoul de afişaj al Liceului Tehnologic 
Nicolae Bălcescu şi la Municipiul Oltenița înce-
pând cu data de 06.12.2018. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de atribuire pot fi 
depuse la sediul Liceului Tehnologic Nicolae 
Bălcescu Olteniţa, Birou Contabilitate, sau pot fi 
transmise prin fax la nr. 0242/515.792, cu cel puţin 
4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata în care ofertanții 
râmân angajați prin termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Data transmiterii spre 
publicare a anunțului: 07.12.2018. Director - Prof. 
Becheru Elena; Întocmit Atanasescu Mihaela. 

l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul în 
municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40, 
Județul Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță, organizarea licitatiilor 
publice deschise cu oferta în plic pentru concesi-
onarea unor terenuri aparţinând domeniului 
privat al municipiului Olteniţa, cu destinaţia 
construire locuință, situate în intravilanul muni-
cipiului Olteniţa, după cum urmează: str. Ghe. 
Lazăr nr. 15 în suprafață de 307mp, str. Digului 
nr.108 în suprafață de 300mp, în conformitate cu 
prevederile Regulamentulului privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea /închirierea /vânzarea bunurilor 
aparţinând domeniului privat /închirierea bunu-
rilor aparţinând domeniului public al munici-
piului Oltenița, aprobat prin H.C.L. nr. 169 / 
31.10.2013, cu modificările ulterioare, cât şi cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 privind adminis-
trația publică locală, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Data, ora şi locul de deschidere a 
ofertelor, după cum urmează: -Str. Ghe. Lazăr nr. 
15 -18.01.2019, ora 11:00; Str. Digului nr. 108 
-18.01.2019, ora 11:30; Licitațiile vor avea loc  la 
sediul Primăriei municipiului Oltenița, b-dul 
Republicii, nr. 40. Prețul minim de începere al 
licitațiilor este echivalentul în lei la data efectu-
ării plății a 0,16 euro/mp/an (curs B.N.R. la data 
efectuării plății) pentru terenurile din str. Ghe. 
Lazăr nr. 15 şi str. Digului nr. 108. Ofertanții pot 
depune ofertele până la data şi ora limită, după 
cum urmează: -Str. Ghe. Lazăr nr. 15 -16.01.2019, 
ora 12:00; Str. Digului nr. 108 –16.01.2019, ora 
12:00; Ofertele se vor depune la registratura 
Primăriei municipiului Oltenița din b-dul Repu-
blicii, nr. 40. Documentele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 07.12.2018 la 
sediul Primăriei municipiul Oltenița, b-dul 
Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Prețul de 
achiziție al caietului de sarcini este de 20 lei şi se 
va achita la casieria Primăriei municipiului 
Oltenița. Ofertanții sunt obligați să depună până 
la termenul limită de primire a ofertelor, dovada 
achitării garanției de participare şi a contrava-
lorii caietului de sarcini. Durata concesiunii: pe 
durata existenței construcției.  Anunțul privind 
licitațiile publice deschise pentru concesionarea 
terenurilor de mai sus, cu destinaţia construire 
locuință, situate în municipiul Oltenița, va fi 
afişat la panoul de afişaj al primariei începând cu 
data de 06.12. 2018. Solicitări de clarificări cu 
privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse 
la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou 
Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@
gmail.com  cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea ofertelor. 
Durata în care ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la încheierea contrac-
tului. Soluţionarea litigiilor apărute în legatura 
cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea 
şi încetarea contractului de concesiune, precum 
şi a celor privind acordarea de despăgubiri se 

realizează potrivit prevederilor Legii contencio-
sului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. Acţiunea în justiţie se 
introduce la secţia de contencios administrativ a 
tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul 
concedentului. Data transmiterii spre publicare a 
anuntului 07.12.2018.

l Calorex Termo Impex SRL, societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, in bloc, teren 
+ construcţie aferenta şi utilaje, situate în 
Buşteni, Str. Pescăriei, nr. 2A, Judeţul Prahova, 
cu număr cadastral 1599 şi 1599-C1, înscrise în 
CF nr. 1206 N, Buşteni, după cum urmează: - 
Teren intravilan în suprafaţa de 1006,48 mp, cu 
o deschidere de 17 m pe drumul public de acces 
asfaltat – Str. Pescăriei; - Construcţia C1 de tip 
hala producţie+birouri, regim de inaltime-parter, 
în suprafaţa utilă totală de 260,58 mp, suprafaţa 
construită desfăşurată de 290,01 mp, edificata în 
anul 2006. - Utilaje: aparat de debitat, aparat 
sudura, centrală termică linie uscare, linie uscare 
rumeguş, sistem calculator, valorifcate ca mate-
rial reciclabil – fier vechi. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 52.686 euro, fara TVA. Licitatia 
se va organiza la sediul lichidatorului judiciar in 
data de 11.12.2018 ora 13:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 12.12.2018, 13.12.2018, 
14.12.2018, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judiciar insotite 
de toate documentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii, precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la lichida-
torul judiciar, la numerele de telefon 
0761132931/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional CPC pe numele 
Pintiuța Alexandru. Declar nul.

l Societatea The Pineapple Community SRL, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/9588/2016, având CUI: 36317230, declarăm 
pierdute certificatele constatatorare emise în 
temeiul art.17(1) alin.(1) din Legea nr.359/2004, 
privind simplificarea formalităţilor la înregis-
trarea în registrul comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juri-
dice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 
autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu 
modificările şi completările ulterioare. Le 
declarăm nule.

l Subsrisa Antonioni Vlmar SRL cu sediul în 
Bucureşti, sector 1, str. Almaş nr. 2 -8, standul nr. 
4, spaţiul comercial S3, parter, J40/6948/2014, 
CUI 33266034, declar pierdut certificat consta-
tator de la sediu secundar din Bucureşti, sector 1, 
str. Almaş ne. 2 -8, spatiu comercial S2. Îl declar 
nul.

l Pierdut carnet de antrenor pe numele Ștefan I. 
Orlando eliberat de Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Centrul Naţional de Formare şi 
Perfecţionare a Antrenorilor, având nr. 9154 
eliberat la data de 06.04.2016, disciplina fotbal.

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe numele 
Buga Mihaela emisă de DGASPC Sector 5.

l Pierdut proces - verbal nr. 5713/V/20.09.1991, 
pe numele Pricop Cristina Laura, emis de 
RAIAL Sucursala Vitan.

l Prin prezenta SC Direct Pharma Logistics 
SRL, identificată prin cod de înregistrare fiscală 
RO31647962, cu număr de ordine în Registrul 
Comerţului J23/1458/2013, având punct de lucru 
în oraş Pantelimon, B-dul Biruinţei, Nr. 162, Jud. 
Ilfov, reprezentată de Dan Nicolescu în calitate 
de Administrator, declară pierdut chitanţierul 
societăţii având seria DPHL şi plaja de numere 
cuprinsă între 1000551 -1000600, ştampilat 
complet. Societatea Direct Pharma Logistics 
SRL, prin administrator Dan Nicolescu, îl declar 
nul.

l  Pierdut legitimație student reducere transport 
emisă de UB pe numele Chele Alina. O declar 
nulă.

l Pierdut legitimație de student reducere trans-
port cu seria A 0420614 emisă de Academia de 
Poliție, Facultatea de Pompieri pe numele Tătaru 
Alexandru-Ionuț. O declar nulă.

MATRIMONIALE
l Intelectuală doresc partener 55-70 cu situaţie 
materială. 0742/528.794.


