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➤ plătește cu cardul
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OFERTE SERVICII
l FIRMĂ partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. 
Plecare imediată. Relații la telefon: 
0739.615.651.

l La Vitesse Trans Spedition SRL 
Pitești/Argeș/România angajează 
Conducători autovehicule de mare 
t o n a j ,  D i r e c t o r  d e  v â n z ă r i . 
Tel.0723.353.671, mail: alcris1967@
gmail.com.

l S.C. Morani Construct S.R.L. anga-
jează: confecţioner montator structuri 
metalice pentru construcţii x5, mașinist 
la instalaţiile de preparat și turnat beton 
și mixturi asfaltice x5, asfaltator x10, 
mașinist la mașini pentru terasamente 
x20, dulgher x9, fierar betonist x5, șofer 
camion /mașină de mare tonaj x25, 
pavator x15, muncitori necalificaţi la 
întreţinerea de drumuri, șosele, poduri, 
baraje x28, bucătar x3, ajutor de 
bucătar x5, maistru normator x10, 
zidar x7. Oferim salariu motivant! 
Telefon: 0368/460066.

l S.C. Ice Cream Rufati S.R.L. având 
CUI: 39628044, din Arad, angajează: 1 
Preparator înghetata (calificare cod cor 
816028). Conditii pentru ocuparea 
postului: studii 12 clase, experienta 
minim un an în domeniu, cunoasterea 
bucatariei sârbesti(prepararea înghe-
tatei sarbesti), și 1 Spălător vase mari 
(calificare cod cor 941201). Conditii 
minime, studii medii 8 clase, cunoas-
terea bucatariei sarbesti, prepararea 
inghetatei sarbesti. CV-urile se depun 
pe e-mail la adresa todericidiana@
gmail.com. Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pâna la data de 
12.04.2019 inclusiv. Selectia candidatilor 
va avea loc in data de 15.04.2019 si 
constă in concurs de CV-uri. Informatii 
la telefon: 0753119921.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizează concurs pentru 
promovare în funcţia publică, de condu-
cere, vacantă, de șef birou - Biroul 
Informare si Relaţii Publice din cadrul  
Aparatului de Specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. Concursul 
de promovare va avea loc la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat 
în data de 16 mai 2019, ora 10,00 - 
proba scrisă, iar interviul va avea loc în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data și ora 
susţinerii interviului se vor afișa odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Condiţiile 
de participare, la concursul menţionat 
mai sus, sunt cele prevăzute în  art.66 
din Legea nr.188/1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici republicată, actu-
alizată precum și cele specifice prevă-
zute în fișa postului și anume: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în știinţe politice; 
- studii de masterat sau studii postuni-
versitare în domeniul administraţiei 
publice, management sau în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; - minimum 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor; - să fie 
numiţi intr-o functie publică clasa I; - să 
nu aibă în cazierul administrativ o sanc-
ţiune disciplinară neradiată in condiţiile 
legii. Aceste condiţii de participare la 
concurs se vor afișa la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat, precum și 
pe site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primariermsarat.
ro. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în perioada 09 aprilie - 02 mai 
2019. Coordonate de contact: -sediul 
instituţiei: str.Nicolae Bacescu, nr.1, 
mun.Râmnicu Sărat, numărul de 
telefon este 0238561946, numărul de fax 
este 0238561947, adresa de e-mail 
primarie_rmsarat@primariermsarat.
ro. persoana de contact: Georgiana 
Horohai, șef birou resurse umane.

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, jud.Constanţa, orga-
nizează concurs ,  conform HG 
nr.286/2011, modificată și completată, 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante: Serviciul Investiţii 
Achiziţii Publice: referent specialitate, 
gr.I, 1 post. Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; specialitatea de 
bază: profil tehnic (construcţii civile/
instalaţii). Alte specializări: cursuri de 
pregătire/perfecţionare /formare specia-
lizată în domeniul achiziţiilor publice 
(expert achiziţii publice). Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei: minim 6 ani, din care 
minim 4 ani în domeniul achiziţiilor 
publice (cu activitate desfășurată în 
compartiment de specialitate care se 
poate dovedi prin prezentarea unei 
recomandări în acest sens sau a fișei 
postului cu atribuții în domeniul achizi-
țiilor publice). Serviciul Investiţii Achi-
ziţii Publice: referent specialitate, gr.II, 
1 post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; specialitatea de 
bază: profil tehnic (construcţii civile/
instalaţii /IT), juridic sau economic. Alte 
specializări: cursuri de pregătire/perfec-
ţionare /formare specializată în dome-
niul achiziţiilor publice (expert achiziţii 
publice). Vechime în specialitatea studi-

ilor necesare exercitării funcţiei: minim 
3 ani, din care minim 1 an (cu activitate 
desfășurată în compartiment de specia-
litate care se poate dovedi prin prezen-
tarea unei recomandări în acest sens sau 
a fișei postului cu atribuții în domeniul 
achizițiilor publice). Direcția Personal 
Navigant: șef Serviciu/Serviciul Înma-
triculare și Examinări Personal Navi-
gant Fluvial- locație Galați, 1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; specialitatea de 
bază: domeniul naval sau juridic. 
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei: minim 9 ani. 
Cerințe specifice: curs operator PC. 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor: 23.04.2019, până la ora 16.00. 
1.Selecția dosarelor de înscriere: 
24.04.2019-25.04.2019. Afișare rezultate 
selecția dosarelor: 02.05.2019, la ora 
10.00. Termen depunere contestații: 
02.05.2019, până la ora 16.00. Termen 
soluționare contestații și comunicare 
rezultate: 03.05.2019, la ora 12.00. 2.
Proba scrisă: 07.05.2019, la ora 10.00. 
Afișare rezultate probă scrisă: 
08.05.2019, la ora 10.00. Termen depu-
nere contestaț i i  probă scrisă: 
08.05.2019, până la ora 16.00. Termen 
soluționare contestații și comunicare 
rezultate: 09.05.2019, la ora 12.00. 3.
Interviul: 10.05.2019, la ora 10.00. 
Afișare rezultate interviu: 13.05.2019, la 
ora 10.00. Termen depunere contestații 
interviu: 13.05.2019, până la ora 14.00. 
Termen soluționare contestații și comu-
nicare rezultate: 13.05.2019, la ora 
16.00. Afișare rezultate finale: 
14.05.2019, la ora 12.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășurarea 
concursului se va face astfel: -Pentru 
posturile din cadrul Autorităţii Navale 
Române- Central, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Autorităţii 
Navale Române, localitatea Constanţa, 
str.Incintă Port, nr.1, et.9, cam.93. 
Persoană de contact: Rodica Mitran, 
tel.0372.419.809 sau 0372.419.884, fax: 
0241.616.124. -Pentru postul din cadrul 
Autorității Navale Române -locație 
Galați, candidaţii vor depune dosarele 
la sediul Căpităniei Zonale Galaţi, loca-
litatea Galaţi, str.Portului, nr.30. 
Persoană de contact: Trandafir Păsat, 
tel.0372.362.302, tel./fax: 0236.460.318, 
0236.460.248. Tematica, bibliografia și 
rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa la sediul instituţiei și 
pe pagina oficială: http://portal.rna.ro/
despre noi/organizare/cariere.

l Liceul Tehnologic, sat Mărgăriți, cu 
sediul în localitatea Beceni, nr.117, 
județul Buzău, organizează concurs, 
conform HG nr.286/23.03.2011, pentru 
ocuparea, în cadrul proiectului 
„POCU/140/4/2/11490 Șansa pentru 
Beceni -Împreună Reușim, pe perioadă 
determinată a funcțiilor contractuale de 
execuție vacante de: -9 posturi expert 
educație elevi- concurs tematic, cu 
normă de 22 ore/lună; -6 posturi 
instructor animator tabără, cu normă 
de 80 ore/lună; -5 posturi instructor 
animator excursie tematică, cu normă 
de 30 ore/lună; -1 post responsabil 
financiar, cu normă de 4 ore/zi. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 07 mai 2019, ora 09.00; 

-proba interviu în data de 08 mai 2019, 
ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: Condiții 
specifice pentru expert educație elevi- 
concurs tematic: -studii superioare, cu 
licență, recunoscute; -vechime în învăță-
mânt 10 ani. Condiții specifice pentru 
instructor animator tabără: -studii 
superioare, cu licență, recunoscute; 
-vechime în învățământ 5 ani. Condiții 
specifice pentru instructor animator 
excursie tematică: -studii superioare, cu 
licență, recunoscute; -vechime în învăță-
mânt 5 ani. Condiții specifice pentru 
responsabil financiar: -studii superi-
oare, cu licență, recunoscute; -vechime 
în învățământ 0-5 ani. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic, sat Mărgă-
riți, comuna Beceni, nr.117, județul 
Buzău. Relații suplimentare la sediul 
Liceului Tehnologic, sat Mărgăriți, 
nr.117, telefon/fax: 0238.705.479, 
comuna Beceni, județul Buzău.

l Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str.Cardinal Iuliu Hossu, nr.23, județul 
Cluj,  telef:  0264.592.249,  fax: 
0264.592.786, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de referent, 1 post, conform HG 
nr.286/2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 07 mai 
2019, ora 12.00; -proba interviu în data 
de 07 mai 2019, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare în domeniul 
marketing; -vechime, experiență în 
domeniul sportiv. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 23 aprilie 2019, 
ora 12.00, la sediul Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj-Napoca, Cluj-Na-
poca, str.Cardinal Iuliu Hossu, nr.23. 
Relaţii suplimentare la sediul Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj-Napoca, 
Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu Hossu, 
nr.23, persoană de contact: Doroftei 
Camelia, telefon: 0724.087.235.

l Primăria Băile Herculane, cu sediul 
în localitatea Băile Herculane, 
str.M.Eminescu,  nr.10,  judeţul 
Caraș-Severin, anunţă amânarea 
concursului, conform HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea posturilor contractual 
vacante de referent II și șofer II, orga-
nizat iniţial: -proba scrisă în data de 
10.04.2019, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 15.04.2019, ora 10.00, astfel: 
-proba scrisă în data de 02.05.2019, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
06.05.2019, ora 10.00. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr 
287/19.03.2019, pagina 2, cod 200349. 
Restul anunţului rămâne neschimbat.

l Școala Gimnazială Baineț, cu sediul în 
localitatea Baineț, str.Principală, nr.65C, 
judeţul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator financiar, 0,50, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba 

scrisă în data de 07.05.2019, ora 9.00; 
-proba practică în data de 07.05.2019, 
ora 11.00; -proba interviu în data de 
07.05.2019, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare în domeniu; 
-vechime: experiență minimă în 
domeniu; -cazier -fără antecedente 
penale. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
Baineț. Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale Baineț, persoană de 
contact: Petrașciuc Domnica, telefon: 
0753.149.938, fax: 0230.280.241, e-mail: 
scoalabainet@yahoo.com.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roșiorii de Vede, str.
Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unor 
funcţii contractuale vacante, conform 
HG nr.286/2011, de: -asistent medical 
debutant- Secția Medicină Internă 
-Compartiment Cronici- 2 posturi; 
-asistent medical debutant- Comp.
Management al Calității Serviciilor 
Medicale- 1 post; -infirmieră- Secția 
Medicină Internă -Compartiment 
Cronici- 1 post; -infirmieră- Comparti-
ment Cardiologie- 1 post; -infirmieră- 
Compartiment Anestezie și Terapie 
Intensivă- 1 post; -îngrijitor curățenie 
Secția Medicină Internă -Comparti-
ment Cronici- 1 post; -îngrijitor cură-
țenie -Secție Neurologie- 1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 07.05.2019, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 09.05.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Pentru 
posturile de asistenți medicali debu-
tanți: -diplomă de școală sanitară post-
liceală sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform HG 797/1997; -fără vechime în 
specialitate. Pentru posturile de infir-
miere: -curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizați de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu 
aprobarea Ministerului Sănătății 
-Direcția Generală Resurse Umane și 
Certificare; -minim 6 luni vechime în 
activitate. Pentru posturile de îngrijitori 
curățenie: -școală generală; -fără 
vechime în meserie. 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 Spita-
lului Municipal „Caritas” Roșiorii de 
Vede. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Municipal „Caritas”, 
0247.406.689.  

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale OMS nr.284/2007, 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul de Pediatrie Pitești, 
cu sediul în Pitești, str.Dacia, nr.1, județul 
Argeș, organizează concurs/examen 
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pentru ocuparea funcţiei specifice comite-
tului director al unităţii, după cum 
urmează: 1 post de director financi-
ar-contabil. La concurs/examen se pot 
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, 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 împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care i-ar face incom-
patibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit 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 sani-
tare abilitate; d)nu au vârsta de pensio-
nare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt următoa-
rele: 1.sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în profil 
economic; 2.au cel puţin 2 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Concursul/
examenul pentru ocuparea funcţiei speci-
fice comitetului director al unităţii se va 
organiza în data de 07.05.2019, ora 9.00- 
proba scrisă, respectiv data de 07.05.2019, 
ora 12.00- susţinerea orală a proiectului 
de specialitate, ora 15.00- interviul de 
selecţie, la sediul unităţii. Data-limită 
până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 22.04.2019, ora 
14.00. Bibliografia pentru concurs/
examen şi temele-cadru pentru proiectul 
de specialitate se afişează la sediul Spita-
lului de Pediatrie Pitesti şi se publică pe 
site-ul spitalului: www.pediatriepitesti.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tele-
fonul: 0248.220.800, int.113 -Biroul 
Resurse Umane.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale OMS nr.284/2007, 
privind aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi desfăşurare a concursu-
rilor/examenelor pentru ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului director 
din spitalele publice, modificat de art.1 
din OMS nr.954/2017, Spitalul de Pedia-
trie Piteşti, cu sediul în Piteşti, str.Dacia, 
nr.1, județul Argeş, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea func-
ţiei specifice comitetului director al 
unităţii, după cum urmează: 1 post de 
director medical. La concurs/examen se 
pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, 
cumulativ, criteriile generale şi specifice. 
Criteriile 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 înfăptuirea 
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 situ-
aţiei în care a intervenit reabilitarea; c)
au o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform prevede-
rilor legale în vigoare. Criteriile speci-
fice sunt următoarele: 1.sunt absolvenţi 
de învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul medicină, speciali-
zarea medicină; 2.sunt confirmaţi cel 
puţin medic specialist; 3.au minimum 5 
ani vechime în specialitatea respectivă. 
Concursul/examenul pentru ocuparea 
funcţiei specifice comitetului director al 
unităţii se va organiza în data de 
06.05.2019, ora 9.00- proba scrisă, 
respectiv data de 06.05.2019, ora 12.00- 
susţinerea orală a proiectului de specia-
litate, ora 15.00- interviul de selecţie, la 
sediul unităţii. Data-limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 22.04.2019, ora 14.00. Bibli-
ografia pentru concurs/examen şi teme-
le-cadru pentru proiectul de specialitate 
se afişează la sediul Spitalului de Pedia-
trie Piteşti şi se publică pe site-ul spita-
lului: www.pediatriepitesti.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefonul: 
0248.220.800, int.113 -Biroul Resurse 
Umane.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale OMS nr.284/2007, 
privind aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi desfăşurare a concursu-
rilor/examenelor pentru ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului director 
din spitalele publice, modificat de art.1 
din OMS nr.954/2017, Spitalul de Pedia-
trie Piteşti, cu sediul în Piteşti, str.Dacia, 
nr.1, județul Argeş, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea func-
ţiei specifice comitetului director al 
unităţii, după cum urmează: 1 post de 
director de îngrijiri. La concurs/examen 
se pot înscrie candidaţii care îndepli-
nesc, cumulativ, criteriile generale şi 
specifice. Criteriile generale sunt urmă-
toarele: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea 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 intervenit 
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 preve-
derilor legale în vigoare. Criteriile 
specifice sunt următoarele: 1.sunt asis-
tenți medicali generalişti principali; 
2.au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți 
medicali generalişti principali; 3.sunt 
absolvenți de învățământ universitar de 
lungă durată sau de scurtă durată, cu 
diplomă de licență/absolvire în dome-
niul medical. Concursul/examenul 
pentru ocuparea funcţiei specifice comi-
tetului director al unităţii se va organiza 
în data de 08.05.2019, ora 9.00- proba 
scrisă, respectiv data de 08.05.2019, ora 
12.00- susţinerea orală a proiectului de 
specialitate, ora 15.00- interviul de 
selecţie, la sediul unităţii. Data-limită 

până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 22.04.2019, ora 
14.00. Bibliografia pentru concurs/
examen şi temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate se afişează la 
sediul Spitalului de Pediatrie Piteşti şi se 
publică pe site-ul spitalului: www.pedia-
triepitesti.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefonul: 0248.220.800, int.113 
-Biroul Resurse Umane.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul în 
localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, 
județul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractual 
vacante de referent de specialitate debu-
tant la Biroul RUNOS. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 
07.05.2019, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 07.05.2019, ora 12.00. Concursul 
s e  va  d e s f ă ş u r a  c o n fo r m  H G 
nr.286/23.03.2011 şi va avea loc la Blocul 
Administrativ al Spitalului Orăşenesc 
Făget. Condițiile specifice pentru partici-
parea la concurs: -diplomă de licență 
-studii economice; -vechimea în speciali-
tate nu este necesară. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții 
generale: -îndeplinesc condițiile de 
studii; -nu au fost condamnați definitiv 
pentru săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul; -au o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care candi-
dează. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data de 
25.04.2019, ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, persoană de contact: 
economist Chelariu Belinda, telefon: 
0256.320.860, interior: 19, fax: 0256.320.
039.                                             

VANZĂRI DIVERSE
l CNCAF „MINVEST” SA Deva, 
Piața Unirii, nr.9, judeţul Hunedoara, 
tel.0254.213.040, vinde din stoc sort 
0-4mm  cantitatea de 3246,21to, 
provenit din cariera de andezit, preț: 
38,38Lei/tonă.

CITAŢII
l Pârâtul Mărie Marian este citat la 
Judecătoria Dorohoi în ziua de 
10.05.2019 pentru divorţ.

l Prin prezentul anunt se citeaza inti-
matul Stanculescu Eugen Gheorghe in 
data de 22/04/2019, ora 15:00, Complet 
C34 civil, camera 40, a Judecatoriei 
Sector 3 Bucuresti, in dosarul Nr. 
27199/301/2018.

l Numitii Suska Gegrgely, Koman 
Nykora, Grad Marie, Grad Doca sunt 
citati la judecatoria Dragomiresti in 
dosar nr. 784/224/2018 in data de 
08.05.2019 in proces cu Magdau 
Anamaria si Magdau Ion, avand ca 
obiect uzucapiune.

l Numitul Freid Iohul este citat la jude-
catoria Dragomiresti in dosar nr. 
787/224/2018 in data de 16.05.2019 in 
proces cu Chebeleu Horia Radu, avand 
ca obiect uzucapiune.

l Numitii Szern Hercs, Muntyan 
Andras, Petrovay Mihaly, Petrovay 
Ioana, Petrovay Vasalie, Fogel Chain, 
Stuhl Ruchel, Moravecz Anna, Stiopei 
Laszlo, Maria Petreus L. Nicolae, Ileana 
Moraret, Palaguta Moraret, Ioan 
Moraret sunt citati la judecatoria 
Dragomiresti in dosar nr. 786/224/2018 
in data de 25.04.2019 in proces cu 
Muntean Petru-Marius, avand ca obiect 
uzucapiune.

l RCS&RDS SA cheamă în judecată 
pe  Malanca  Mar ius  în  dosar 
18572/215/2018, Judecătoria Craiova, 
33 cc, în data de 10.04.2019, ora 09.00.  

l Stieber Francisc, Boloni Ludovic şi 
sotia nascuta Stieber Elisabeta sunt 
citati in 9.05.2019, la judecatoria Turda, 
in dosar civil numar 3063/328/2018 
pentru succesiune.

l Subscriul CREDIDAM - Centru 
Român pentru Administrarea Dreptu-
rilor Artiştilor Interpreţi, cu sediul în 
str. C.A. Rosetti nr.34, sector 2, Bucu-
reşti, reprezentat prin director general 
Ştefan Gheorghiu, în calitate de recla-
mant în dosarul nr. 21664/3/2018, aflat 
pe rolul Secţiei a V-a Civilă a Tribuna-
lului Bucureşti, având ca obiect dreptu-
rile conexe datorate artiştilor interpreţi, 
cităm pârâta, CRASDOM SRL, cu 
sediul social în Municipiul Târgu Jiu, 
Str. Vasile Alecsandri Nr. 24, Județ Gorj, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub numărul J18/38/1997, 
CUI 9115640, să se prezinte la termenul 
de judecată din data de 06.06.2019, cam. 
101, PI 1, ora 8:30.

l Doamna Cziple Ilona, cu domiciliul 
necunoscut, este chemată la instanța 
Judecătoriei Sighetu Marmației, în ziua 
de 08 mai 2019, ora 8.30, Complet 
NCPC 2 civil ff, în calitate de pârât în 
dosarul nr.106/307/2019, în proces cu 
Petran Radu-Petru, în calitate de recla-
mant în dosarul mai sus menționat, şi cu 
Unitatea Administrativ-Teritorială a 
Comunei Budeşti, reprezentată legal 
prin Primar în calitate de pârât, ce are 
ca obiect acțiunea de uzucapiune şi 
prestație tabulară.

l Se citează SC Crew Range Business 
SRL (CUI: 37600527), cu ultimul sediu 
cunoscut în oraş Popeşti-Leordeni, DE 
818, T 17/4-P2, jud.Ilfov, pentru data de 
18.04.2019, ora 13.00, la Judecătoria 
Cornetu, Camera Sala 4, în dosarul 
nr.14082/1748/2018, în calitate de debi-
toare, în proces cu SC Ser Transport 
SRL în calitate de creditoare în procesul 
având ca obiect cerere în anulare.

l Societatea Profesională Notarială 
Popa Ionut-Florin si Dorobanţii Simo-
na-Iustina, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Napoca, nr. 25, ap. 5, 7, judeţul Cluj, 
citează pe toţi succesibilii cu domiciliul 
necunoscut ai defunctei Ghiurco Floa-
re-Lucia-Aurora, decedată la data de 
08.04.2013, cu ultimul domiciliu în mun.
Cluj-Napoca, str. Flueraşului, nr. 8, jud.
Cluj, să se prezinte la sediul biroului 
notarial în data de 25 aprilie 2019, ora 
13.00, în dosar 32/2019 pentru a parti-
cipa, în calitate de succesibili, la dezba-
terea procedurii succesorale. Pentru 

această dată vă rugăm să prezentaţi 
cartea de identitate, actele de stare civilă 
care dovedesc calitatea dvs.de moşte-
nitor şi actele de proprietate privind 
bunurile imobile/mobile ale defunctei.

l Numitul Thais Ovidiu (fost  Iacob), 
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Lupeni, str. Bărbăteni,bl. 21,sc.1, et. 2, 
ap. 5, jud. Hunedoara este citat la Jude-
catoria Hârlău,  în dosarul nr. 
3085/239/2017, Complet C1 M  în ziua 
de 08.05.2019 ora 9:00, Complet C1 M, 
în calitate de Pârât, în proces cu Varzari 
Mariana în calitate de Reclamant, 
având ca obiect exercitarea autorităţii 
părinteşti; stabilire domiciliu minori; 
pensie de întreţinere; suplinirea acor-
dului parental  

DIVERSE
l Vintila Ioana, titular al planului 
P.U.Z.-“construire locuinta si utilitati”, 
in localitatea  Berceni, T79, P3804/1, 
3806, 3804/1/1, anunta publicul inte-
resat asupra Deciziei etapei de inca-
drare luata in cadrul sedintei 
Comitetului Special constituit din data 
de 14.09.2016, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa proce-
durii de adoptare de catre autoritatile 
competente, fara aviz de mediu. Obser-
vatii /comentariisi sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 
021/4301523) in termen de 10 zile calen-
daristice de la  publicarea anuntului.

l S.C. Promotii si Constructii Mot 
S.R.L având sediul în str. Avrig nr. 
25-29, et. 4, ap. 14, localitatea Arad, 
titular al P.U.Z. - “construire imobil 
locuinte si prestari servicii P+8E+2ER”, 
amplasat municipiul Arad, Calea Iuliu 
Maniu, nr. 108, CF nr. 306216 Arad, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru P.U.Z.-ul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a P.U.Z.-ului poate fi consultată 
la sediul APM Arad, strada Splaiul 
Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul 
Arad, de luni până joi între orele 09 - 
16.00, vineri între orele 09 - 13.00. 
Observaţii  /comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Arad, în 
termen de 18 zile de la data publicării 
anunţului.

l Enal Petricris SRL anunţă publicul 
interesat asupra deciziei de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
,,Amplasare spălător de gaze şi recupe-
rator căldură pentru incinerator 
deşeuri” propus a fi realizat în com. 
Slobozia Ciorăşti, sat Jilişte, T 27, P 175, 
176, 178, jud. Vrancea. Proiectul acor-
dului de mediu şi informaţiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Vrancea din mun. Focşani, str. 
Dinicu Golecu, nr. 2, jud. Vrancea, în 
zilele de luni-joi între orele 8,00-16,00 şi 
vineri între orele 8,00-14,00, precum şi 
la următoarea adresă de internet 
office@apmvn.anpm.ro. Observaţiile/
contestaţiile publicului se primesc la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Vrancea din mun. Focşani, str. 
Dinicu Golecu, nr. 2, jud. Vrancea, până 
la data de 16.04.2019.
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l SC Rewe (România) SRL, cu sediul 
în comuna Ștefăneștii de Jos, str. 
Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de autorizație de mediu, în 
scopul desfășurării activității: Comerț 
cu amănuntul în magazine nespeciali-
zate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun pe 
amplasamentul din municipiul 
Râmnicu Sărat, str. C-tin Brâncoveanu, 
nr. 16-18, județul Buzău. Informații 
privind impactul asupra mediului al 
activității pentru care se solicită autori-
zația de mediu pot fi consultate zilnic, 
de luni până joi, între orele 8.30-13.00 și 
vineri între orele 8.30–12:00, la sediul 
Agenției Pentru Protecția Mediului 
Buzău, Str. Democrației nr. 11, județul 
Buzău. Observațiile, sugestiile și/sau 
propunerile publicului se primesc în 
scris la sediul A.P.M. Buzău. 

l Avicola Focșani SA anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Execuţia a 2 foraje de 
alimentare cu apă în incinta platformei 
avicole pentru creșterea puilor de 
carne” propus a fi amplasat în com. 
Golești, sat Ceardac, str. Gîrlei, nr. 72, T 
5, P 19, jud. Vrancea. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul A.P.M. Vrancea din mun. 
Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2 și la 
sediul Avicola Focșani SA din mun. 
Focșani, Bd. București, nr. 79, jud. 
Vrancea, în zilele de luni–joi între orele 
8,00–16,30 și în ziua de vineri între orele 
8,00-14,00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea.

l SC Rorex Pipe SRL, cu sediul în 
orașul Buftea, str.Aviației, nr.33, județul 
Ilfov, anunță publicul interest asupra 
depunerii solicitării de obținere a auto-
rizației integrate de mediu pentru acti-
vitatea de fabricare a plăcilor, foliilor, 
tuburilor și profilelor din material 
plastic conform anexei 1 a Legii 
278/2013, privind emisiile industriale, în 
categoria 6.7. Tratarea suprafeţelor 
materialelor, a obiectelor sau a produ-
selor utilizând solvenţi organici, în 
special pentru apretare, imprimare, 
acoperire, degresare, impermeabilizare, 
glazurare, vopsire, curăţare sau 
impregnare, cu o capacitate de consum 
de solvent organic mai mare de 150kg 
pe oră sau mai mare de 200 de tone pe 
an. Informațiile privind impactul poten-
țial asupra mediului al activității pentru 
care se solicită emiterea autorizației 
integrate de mediu pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, București, tel./fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-13.00, vineri, 
9.00-12.00. Observațiile, sugestiile și 
propunerile publicului se primesc în 
scris la sediul APM Ilfov sau electronic 
la adresa de e-mail: office@apmif.
anpm.ro și tel./fax: 430.15.23, 430.14.02, 
până la data de 01.05.2019 (30 zile 
calendaristice de la data apariției anun-
țului).

l SC Loft Properties AG SRL, având 
sediul în Str.Cibinului, nr.18, cam.2, 
Sector 5, București, titular al planului/

programului „PUZ- Construire 2 
imobile de locuințe și birouri/comerț, cu 
regimul de înălțime Corp 1- P+4E și 
Corp 2- S+P+3E+4Er+5Er”, din Bucu-
rești, Sector 2, str.Aurel Vlaicu, nr.85, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menți-
onat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/programului 
poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București 
din Aleea Lacul Morii, nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), Sector 6, de luni 
până vineri, între orele 9.00-12.00. 
Propuneri sau contestații se primesc în 
scris la sediul APM în termen de 18 zile 
de la data publicării prezentului anunț.

l Informare. Această informare este 
efectuată de Administrația Bazinală de 
Apă Banat, Timișoara, b-dul Mihai 
Viteazu, nr.32, tel.0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail@dab.rowater.com, 
ce intenţionează să solicite de la Admi-
nistrația Națională „Apele Române” 
aviz de gospodărire a apelor pentru 
desfășurarea unor investiții privind 
realizarea lucrării: „Punerea în sigu-
ranță a nodului hidrotehnic Sânmihaiu 
Român, județul Timiș”, lucrarea este 
amplasată pe cursul de apă Bega, 
amonte de localitatea Sânmihaiu 
Român. Această investiţie este nouă. 
Scopul lucrărilor proiectate pentru 
„Punerea în siguranță a nodului hidro-
tehnic Sânmihaiu Român, județul 
Timiș” sunt: -devierea apei prin ecluză 
pentru punerea la uscat a barajului 
stăvilar; -reabilitare baraj stăvilar; 
-punerea la uscat a ecluzei; -reabilitare 
ecluză; -refacere insulă. Această solici-
tare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obţină informaţii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului 
de gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa de mai sus 
sau telefonic la nr.0744.790.539.

l S.C. LIDL Discount S.R.L. cu sediul în 
sat Nedelea, comuna Aricești Rahtivani, 
DN 72 Crângul lui Bot, km 73+810, 
județul Prahova, anunță public solici-
tarea de obținere a autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „depozit logistic LIDL” 
amplasat în sat Cordun, comuna 
Cordun, Tarla Nimas Deal, județul 
Neamț. Informații privind impactul 
asupra mediului al activității pentru care 
se solicită autorizația de mediu pot fi 
consultate zilnic, de luni - joi între orele 
8:00 - 14:00 și vineri între orele 8:00 - 
12:00, la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Neamț din municipiul Piatra 
Neamț,  P-ţa 22 Decembrie nr. 5. Obser-
vațiile, sugestiile și/sau propunerile 
publicului se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Neamț.

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art. 130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin rezolutia din data de 
01.04.2019, privind cererea inregistrata 
sub dosar nr. 653/246/2019 al Judecato-

riei Ineu, formulata de petenta Gurban 
Ana. domiciliat in Ineu, strada calea 
Traian, nr. 35, judetul Arad, prin care 
solicita sa se constate ca a dobandit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului inscris in CF nr. 
308854 Ineu. provenit din CF vechi 
2426, nr.top. 1342/b in suprafata de 719 
mp, proprietari tabulari fiind Arato 
Ioan minor in cota de 1/4 parti, sub B1, 
Arato lulisca minor in cota de 1/4 parti. 
sub B2, Chis Nicolae si sotia Vladut 
Lena in cota de 2/4 parti, sub B3.1 si 
respectiv B3.2, toti cu domiciliu necu-
noscut. Reclamantul sustine ca a 
posedat imobilul de mai sus in mod 
pasnic, public, continuu si sub nume de 
proprietar, fara ca alte persoane sa facd 
acte de deposedare sau tulburare pe 
intreaga perioada de peste 20 de ani. 
Prezenta somatie se afiseaza timp de o 
luna la sediul instantei si la sediul 
primariei in raza careia se afla imobilul 
si_se publica_intr-un ziar de larga 
raspandire timp in care toti cei intere-
sati au posibilitatea sa depund DE 
INDATA opozitie la Judecatoria Ineu, 
intrucat in caz contrar, in termen de o 
luna de la ultima afisare sau publicare, 
se va proceda la analizarea cererii 
petentului cu privire la constatarea 
dreptului de proprietate. 

l România. Judecătoria Reghin. 
CIVIL- PENAL- CC. Nr. dosar 
4460/289/2018. Data: 27 martie 2019. 
Operator de date cu caracter personal 
înregistrat sub nr.3084. Somaţie. Prin 
prezenta sunt chemaţi toţi cei interesaţi 
să formuleze opoziţie în termen de o 
lună de la afișarea prezentei somaţii, 
având în vedere faptul că pe rolul Jude-
cătoriei Reghin se află dosarul cu 
nr.4460/289/2018, în care petenta 
Demeter Rozalia, domiciliată în com.
Gurghiu, sat Glăjărie, nr.72, jud.Mureș, 
a solicitat instanţei: -să se constate 
dobândirea de către Demeter Rozalia a 
dreptului de proprietate asupra imobi-
lului teren în suprafaţă de 6.473mp, 
înscris în CF nr.54125 Gurghiu (nr. CF 
vechi 1094 Glăjărie), nr. top 462, având 
ca proprietari tabulari pe Szasz luliana, 
măritată Korodi și Korodi Margareta, 
prin efectul uzucapiunii; -înscrierea 
dreptului de proprietate dobândit de 
Demeter Rozalia, prin uzucapiune, în 
cartea funciară. Termenul de judecată 
este stabilit la data de 29 mai 2019. 
Persoanele interesate pot face opoziţie 
la cererea petenta Demeter Rozalia, în 
lipsa acesteia instanţa urmând să treacă 
la judecarea cauzei. Prezenta somaţie 
va fi afișată la sediul Judecătoriei 
Reghin, la sediul Primăriei comunei 
Gurghiu, la sediul Biroului teritorial de 
cadastru și publicitate imobiliară și se 
va publica într-un ziar de largă răspân-
dire, de circulaţie naţională. Președinte 
Elena Mihaela Suciu Grefier Lilia-
na-Maria Varodi.

l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Chisineu Cris se afla 
dosarul nr. 2166/210/2018 cu termen de 
judecata la data de 17.04.2019, avand ca 
obiect cererea lui Barz Petru din Cintei 
nr. 93, pentru constatarea dobandirii de 
catre acestia a dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, asupra imobilului 
format din teren situat in extravilanul 

localitatii Tipari jud. Arad, inscris in TP 
57992/27.09.2002 tarla 346 parcela 
1629/2, avand proprietar tabular pe 
Mercea Avram. Persoanele interesate 
pot face opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o luna de 
la data publicarii prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor FIRM-
RECOM S.A. Noi, Consiliul de adminis-
trație al Firm-Recom S.A., cu sediul în 
București, str. Sergent Nuțu Ion nr. 2, 
sector 5, CUI 404262, J40/3566/1991, fax 
021.410.49.73, telefon 021.410.27.72, 
e-mail recom2011@gmail.com, prin 
președinte Dobre Sima Radu Nicolae, 
prin prezenta convocăm adunarea gene-
rală extraordinară a acționarilor, care se 
va întruni la data de 16.05.2019, ora 
17:00, la sediul societății, indicat mai 
sus, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea vânzării imobilului proprie-
tatea societății din București, str. 
Sergent Nuțu Ion nr. 2, sector 5, la un 
preț agreat de Adunarea Generală; 2. 
Împuternicirea președintelui Consiliului 
de administrație pentru negocierea 
condițiilor de vânzare-cumpărare; 3. 
Stabilirea datei de înregistrare pentru 
data de 02.06.2019; 4. Stabilirea datei ex 
date pentru data de 01.06.2019. În cazul 
în care, la data de 16.05.2019, nu este 
întrunit cvorumul, adunarea generală se 
va întruni la data de 17.05.2019, ora 
17:00, la sediul societății, indicat mai 
sus, cu aceeași ordine de zi. Accesul 
acționarilor la lucrările adunării gene-
rale se face prin verificarea actului de 
identitate, în cazul persoanelor fizice, și 
a procurii speciale, în cazul acționarilor 
persoane juridice și a acționarilor 
persoane fizice reprezentate. Unul sau 
mai mulți acționari reprezentând, indi-
vidual sau impreună, cel puțin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a. de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, în cel mult 15 zile de 
la publicarea convocării, cu condiția ca 
fiecare punct să fie insoțit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală; b. 
de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Drepturile prevăzute 
mai sus pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin poștă sau e-mail cu 
semnătură electronică). Acționarii își 
pot exercita aceste drepturi în cel mult 
15 zile de la data publicării prezentei 
convocări. Fiecare acționar are dreptul 
să adreseze întrebări Consiliului de 
administraţie privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. Acesta 
are obligația de a răspunde la întrebări, 
cel mai târziu cu 5 zile înainte de data 
adunării generale. Acționarii își pot 
exercita dreptul de vot asupra punctelor 
înscrise pe ordinea de zi: a. personal; b. 
prin reprezentant, care va prezenta 
formularul de procură specială 
completat de acționarul reprezentat. 
Formularul de procură specială va fi 
expediat prin poștă gratuit acționarului 
interesat, în baza unei cereri a acestuia, 
ce poate fi depusă la sediul societății sau 
trimisă prin fax sau e-mail cu semnă-
tură electronică. Procurile speciale pot fi 

primite cel mai târziu la data întrunirii 
adunării generale, însoțite de o copie a 
actului de identitate sau a certificatului 
de înregistrate al acționarului repre-
zentat. c. prin corespondență, iar votul 
urmează a fi trimis, respectiv primit 
prin fax cel mai târziu la data întrunirii 
adunării generale. Toate documentele 
legate de punctele înscrise pe ordinea de 
zi, inclusiv, dar nefiind limitate la docu-
mentele care urmeaza sa fie prezentate 
adunarii generale și proiectul de hotă-
râre vor fi puse la dispoziția acționarilor 
începând cu data de 12.04.2019, în baza 
unei cereri scrise a acestora. Sunt 
îndreptăţiţi să participe la adunare 
acţionarii înscriși în Registrul Acţiona-
rilor societăţii până la data de 
18.04.2019. București, 28.03.2019 
-Președintele Consiliului de administra-
ție,Dobre Sima Radu Nicolae.

l Convocare. Lefter Victor în calitate 
de administrator unic al SC RECONS 
SA  cu sediul în Iași, Str. Sf. Petru 
Movilă nr. 80, înregistrată la ORC sub 
nr. J22/378/01.03.1991, CUI 1973568, 
conform actului constitutiv al societății 
și art.111 alin(1) din Legea nr. 31/1990, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor penru data de 15.05.2019, 
ora 10,00 în Iași, str. Sf. Petru Movilă 
nr. 80, pentru toți acționarii înregistrați 
în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei 
de 12.05.2019. Dacă la prima convocare 
a adunării nu se întrunește cvorumul 
necesar, o a doua  Adunare Generală 
Ordinară a Acționarilor  se va desfă-
șura în aceeași  loc, cu aceeași ordine de 
zi , la data de 16.05.2019 ora 10,00 
pentru toți acționarii societății înregis-
trați în Registrul acționarilor până la 
sfârșitul  datei de referință. Ordinea de 
zi a Adunării Generale a Acționarilor: 
- Aprobarea situațiilor financiare 
anuale aferente anului 2018, pe baza 
rapoartelor prezentate de adminis-
trator și de cenzor și repartizarea profi-
tului. - Împuternicirea d-lui Lefter 
Victor, în calitate de reprezentant legal, 
pentru a se ocupa de oricare și de toate 
formalitățile necesare în vederea înde-
plinirii tuturor cerințelor legale, în 
legătură cu hotărârile adoptate de 
Adunare, incluzând dar fără a se limita 
la semnare, publicare și/ sau înregis-
trarea la oricare autorități sau instituții, 
a tuturor documentelor rezultate ca 
urmare a aplicării hotărârilor adunării.                 

l În baza art. 117 indice 1 din Legea 
nr. 31/1990 republicată, Compania de 
Administraţie al SC Compania de 
Librării București SA, completează 
ordinea de zi pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară a acţionarilor din 
data de 22.04.2019, ordinea de zi 
completată fiind: 1. Aprobare privind 
extinderea obiectului de activitate al 
societăţii cu codul CAEN 4725 -Comerţ 
cu amănuntul al băuturilor, în maga-
zine specializate. 2. Aprobarea răscum-
părării unui număr de 113.492 acţiuni 
emise de societate cu valoarea nominală 
de 2,6 lei/ acţiune, reprezentând 
9,8912% din valoarea capitalului social 
subscris, în scopul reducerii capitalului 
social, cu aplicarea prevederilor art. 104 
indice 1 din Legea Societăţilor nr. 
31/1990. 3. Aprobarea efectuării demer-
surilor la Oficiul Registrului Comer-
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ţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 
în vederea  desemnării unui expert 
autorizat independent care va stabili 
preţul ce urmează a fi plătit de sociatate 
pentru acţiunile răscumpărate.

LICITAŢII
l RNP Romsilva Bucureşti, prin 
Direcția Silvică Constanța, cu sediul în 
municipiul Constanța, str. I.C. Brătianu, 
nr. 250, cod poştal: 900316, telefon: 
0241.611.035, cod de înregistrare fiscală: 
1590120, organizează în data de 
22.04.2019, ora 10.00, licitație publică cu 
ofertă în plic închis având ca obiect 
„vânzarea de arme utilitare cu țeavă 
lungă şi muniție, cal.7.62 mm” depozi-
tate la sediile subunităților. Documen-
tația de atribuire (Caietul de sarcini şi 
Regulamentul de organizare şi desfăşu-
rare a licitației publice cu ofertă în plic 
închis) poate fi preluată gratuit de la 
sediul unității din Constanța, str. I.C. 
Brătianu, nr. 250, judeţul Constanța, 
Compartimentul Pază şi Protecție 
Păduri, începând cu data de 04.04.2019, 
în intervalul orar 8.30-14.00. Cuantumul 
garanției de participare la licitație este de 
10% din prețul minim de începere a lici-
taţiei. Garanția de participare la licitație 

poate fi achitată prin virament în contul 
RO54BRDE140SV09398041400, deschis 
la BRD Alexandru Lăpuşneanu, 
Constanța sau cash la casieria unității. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este 18.04.2019, ora 12.00. Data-li-
mită de depunere a documentelor de 
calificare (documentele obligatorii nece-
sare participării la licitație) este 
22.04.2019, ora 08.30. Acestea se depun 
la Direcția Silvică Constanța, județul 
Constanța -Registratură. Prețul minim 
de începere al licitației este prezentat 
detaliat în Caietul de sarcini. Fiecare 
participant la licitație depune o singură 
cerere însoțită de documentele necesare 
şi obligatorii participării la licitație 
pentru bunul care face obiectul acesteia. 
Licitația publică cu ofertă în plic închis 
se va desfăşura la sediul Direcției Silvice 
Constanța, în data de 22.04.2019, ora 
10.00, la et.I, în Sala de Ședințe. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute este Tribunalul Constanța, 
Secţia Contencios Administrativ. Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
mass-media, în vederea publicării, este 
08.04.2019.

l RA-APPS Bucureşti SRP Victoria 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 

Decembrie 1989, nr.54-56, jud. Cluj, 
anunță organizarea licitației pentru 
închirierea unor spații din adminis-
trarea SRP Victoria Cluj, după cum 
urmează: -spațiu comercial cu destinația 
depozit cu suprafața construită de 
226mp, situat pe strada Libertății, nr.63, 
comuna Apahida, jud.Cluj, cu preț de 
pornire a licitației de 406,80 Euro/ spațiu 
/lună (cf.CF nu se aplică TVA). Prețul 
dosarului licitației este de 10Lei, taxa de 
participare la licitație este de 5% din 
prețul de pornire a licitației, garanția de 
participare la licitație este de 10% din 
prețul de pornire a licitației. Licitația va 
avea loc la sediul SRP Victoria, Cluj-Na-
poca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 
54-56, jud.Cluj, în data de 19.04.2019, 
ora 10.00. Înscrierile se pot face până în 
data de 17.04.2019, ora 10.00. Informații 
suplimentare la tel.0264.598.776, 
0722.364.784, e-mail: srpvictoria@
upcmail.ro. Persoană de contact este 
Vadan Mircea, şef birou tehnic.

l A.N.I.F.Filiala Teritorială Argeş- 
Dâmboviţa  cu sediul în oraşul Ștefă-
neşti,str. Agrosemului,nr. 9,judeţul Argeş 
organizează licitaţii de vânzare a mijloa-
celor fixe aprobate la casare în oraşele 
Ștefăneşti şi Târgovişte. Listele cu aceste 

mijloace fixe se pot consulta la sediile 
administrative din oraşele precizate mai 
sus, pentru Ștefăneşti: str. Agrosemu-
lui,nr. 9, judeţul Argeş, pentru Târgo-
vişte: str. Ion C.Bratianu, nr. 23, judeţul 
Dâmboviţa. Mijloacele fixe pot fi vizio-
nate în Argeş la depozitul  din com.Oarja 
,iar în Dâmboviţa la Cantonul Bunget,din 
comuna Ulmi, DC 50. Licitaţiile vor avea 
loc în oraşul Ștefăneşti  în data de 
03.05.2019, în oraşul Târgovişte în data 
de 06.05.2019. Următoarele licitaţii în caz 
de neadjudecare vor avea loc în oraşul 
Ștefăneşti în datele de 10.05.2019 şi 
17.05.2019, iar în oraşul Târgovişte în 
datele de 13.05.2019 şi 20.05.2019. Date 
suplimentare privind organizarea licitaţi-
ilor, condiţiile pe care trebuie să le înde-
plinească potenţialii achizitori pentru a fi 
admişi la licitaţie, preţul de pornire a 
licitaţiei, precum şi cota de cheltuieli de 
participare se pot obţine la telefon: 
0248254124, fax 0248251313.

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator nr. 
5203/8.10.2009 , apartinand ARRW 
International SRL., (punctul de lucru 
din Ploiesti str. Toma Caragiu nr. 1-5). Il 
declar nul.

l UPC Romania SA, cu sediul în Bucu-
reşti, Str.Serg.Constantin Ghercu, 
nr.1A, etajele 8-10, sector 6, CUI: 
RO12288994, J40/5971/2003, anunţă 
pierderea certificatului constatator 
pentru punctul de lucru din Municipiul 
Sfântu Gheorghe, Str.Mihai Viteazul, 
Bloc 3, Scara D, Județ Covasna. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut contract vânzare - cumpă-
rare 2T/23/1992 pe numele Bucur 
Viorel.

Pierdut CPI transport marfă seria 
0381144000 eliberat de ARR Mehedinți 
la data 31.05.2016 pe numele Nițoi Alex 
Gabriel. Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
SC Sabrosole SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, Panerului nr. 3, sector 5, cu 
J40/10944/2012, CUI 30708174, seria B 
nr. 2638866. Îl declar nul.

Pierdut certificat inregistrare seria 
B2789027, si 2 certificate constatoare 
pentru sediu social si afara sediului, 
toate emise la data de 19.08.2013, pe 
numele societatii OASA FARMING 
SRL, cui 32144314, le declar nule.


