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OFERTE SERVICIU
l SC Olimpiada Prod Com Impex 
SRL, CUI:22733240, angajează 
betonist, fierar betonist, montator 
elemente prefabricate din beton 
armat. 0732.113.352.

l S.C. JR S.R.L. din Sibiu anga-
jeaza 6 muncitori necalificati, in 
constructii. Nu cerem experienta. 
Rugam seriozitate. Detalii la tel. 
0771752735.

l Firma SC Coserincotrans SRL 
angajează șoferi profesioniști cate-
goria B, C, E, posesori de atestate 
transport marfă în transport inter-
național, cunoștințe minime/medii 
limba engleză. Salariu 2400 euro. 
Persoană de contact:  Curcan 
Costinel, telefon 0774.078.339.

l SC Sanu Service RO SRL este 
cunoscută încă din anul 2000 în 
toată ţara ca unul din cei mai buni 
producători, proiectant și instalator 
de sisteme de aspiraţie a aerului 
viciat, fumului, rumegușului, pulbe-
rilor, vaporilor toxici și a coșurilor 
de fum. Actual, căutăm comisioneri 
(cod COR 962103) pentru punctul 
de lucru din loc.Topolovăţu Mare. 
Pentru mai multe detalii vă rugăm 
să ne contactaţi la adresa de mail: 
office@sanu.ro, la sediul societăţii 
sau la nr.tel.0256.328.277. Numai 
candidaţii selectaţi vor fi contactaţi.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Roșiorii de Vede, cu sediul în str.
Aviaţiei, nr.1, municipiul Roșiorii 
de Vede, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea 
următoarei funcţii contractual 
vacante: muncitor necalificat în 
Compartimentul „Bucătărie”. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 05 august 
2019, ora 10.00; -proba practică în 
data de 07 august 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Absolvent de 
școală generală; -Vechime de minim 
6 luni în activitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 29 iulie 
2019, ora 14.00, la sediul spitalului 
din str.Aviaţiei, nr.1, municipiul 
R o ș i o r i i  d e  Ve d e ,  j u d e ţ u l 
Teleorman, împreună cu taxa de 
concurs în valoare de 50RON. 
Pentru relaţii suplimentare și bibli-
ografia de concurs, informațiile se 
obțin la sediul spitalului din str.
Aviaţiei, nr.1, municipiul Roșiorii 
de Vede,  judeţul  Teleorman, 
persoană de contact: Drâmbu 
Adrian, telefon: 0247.406.085, inte-
rior: 114, 0785.222.139 (între orele 
08.00-15.00), fax: 0247.406.095, 
e-mail: pnfrosiori@yahoo.com.

l Stațiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Creșterea Bovinelor 

Dancu, cu sediul în localitatea 
Dancu, județul Iași, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată: 1 post medic vete-
rinar, fără vechime; cu studii supe-
rioare de specialitate. Concursul se 
va desfășura astfel: Proba scrisă în 
data de 31.07.2019, la ora 10.00; 
P r o b a  i n t e r v i u  î n  d a t a  d e 
01.08.2019, ora 10.00. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs este 23.07.2019. Locul unde 
se desfășoară proba scrisă și inter-
viul este la sediul SCDCB Dancu. 
Temeiul legal al organizării concur-
sului este HG nr.286/2011. Infor-
mații suplimentare la sediul unității 
sau la telefon: 0232.272.465, 
0232.272.667, e-mail: scdbdancu@
yahoo.com.

l Școala Gimnazială Ghilad, cu 
sediul în localitatea Ghilad, str.
Principală, nr.738, judeţul Timiș, 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de contabil, normă de 0.25, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 31.07.2019, 
ora 09.00; -Proba interviu în data de 
31.07.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 31.07.2019, ora 
10.30. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: studii economice; -vechime: 
5 ani; -să aibă experiență în contabi-
litate; -să fie dispusă la program 
flexibil; -să fie o persoană sociabilă. 
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: Școala 
Gimnazială Ghilad. Relaţii supli-
mentare la sediul: Școala Gimna-
zială Ghilad, persoană de contact: 
Pavel Ildiko, telefon: 0745.680.056, 
e-mail: ildiko.pavel.ip@gmail.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ștefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -registrator medical 
debutant la UPU-SMURD -2 
posturi; -autopsier debutant la 
Serviciul Județean de Medicină 
Legală -1 post. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de HG 286/23.03.2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
31.07.2019, ora 09.00; -proba prac-
tică în data de 06.08.2019, ora 
09.00; -proba interviu în data de 
09.08.2019, ora 09.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: I.Registrator medical 
debutant: -diplomă de studii medii 
de specialitate sau diplomă de 
studii medii; -diplomă de absolvire 

curs operare date pe calculator; 
-fără vechime în specialitate. II.
Autopsier debutant: -diplomă de 
bacalaureat sau diplomă de absol-
vire a liceului; -fără vechime în 
activitate. 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 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui ,  persoană de 
contact :  economist  Ciobanu 
Florina, telefon: 0235.312.120, inte-
rior: 138.

l Societatea Salubris angajeaza: 
Mecanic auto. Cerinte: Cunostinte 
tehnice despre functionare autoca-
mioane; Diploma de Mecanic Auto; 
Cunostinte de limba engleza – nivel 
mediu; Experienta in reparatii auto-
camioane, minim 5 ani; Responsa-
bilitati:- Executarea lucrarilor de 
mecanica auto: sisteme de directie, 
de franare, de alimentare si injectie, 
punti fata-spate, sisteme de trans-
misie, motoare si sisteme anexe la 
autocamione de tip autogunoiere, 
autocontainere, automaturatori. 
Participarea la diagnosticarea starii 
tehnice a autovehiculelor din punct 
de vedere mecanic;Executarea 
lucrarilor de mecanica auto la 
mijloacele auto aflate in procesul de 
reparatie, respectiv: intretinere, 
reparatii, respectand documentatia 
tehnica de specialitate precum si 
normele de timp specificate in docu-
mentatia tehnica; Stabilirea necesa-
rului de piese de schimb si emiterea 
comenzilor necesare. Beneficii:-Sa-
lariu motivant; Tichete de masa; 
Sporuri; Premii de merit. CV-urile 
se trimit la adresa de e-mail: norina.
hliboceanu@salubris.ro

l Societatea Salubris angajeaza: 
Electrician auto. Cerinte: Cunostinte 
electrice despre functionare autoca-
mioane; Diploma de Electrician 
Auto; Cunostinte de limba engleza 
– nivel mediu; Experienta in repa-
ratii autocamioane, minim 5 ani; 
Responsabilitati: Executarea lucra-
rilor de reparatii la partea electrica a 
autocamioanelor de tip autoguno-
iere, autocontainere, automatura-
tori; Participarea la diagnosticarea 
starii tehnice a autovehicolelor din 
punct de vedere electric; Executarea 
lucrarilor de reparatii parte electrica 
la mijloacele auto aflate in procesul 
de reparatie, respectiv: intretinere, 
reparatii, respectand documentatia 
electrica de specialitate precum si 
normele de timp specificate in docu-
mentatia electrica; Stabilirea necesa-
rului de piese de schimb si emiterea 
comenzilor necesare.Beneficii: 
Salariu motivant; Tichete de masa; 
Sporuri; Premii de merit. CV-urile se 
trimit la adresa de e-mail: norina.
hliboceanu@salubris.ro

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, jud.Constanţa, 
organizează concurs, conform HG 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată, pentru ocuparea următoarelor 
funcţii  contractuale vacante: 
Directia Inspecții Siguranța și Secu-
ritate Navală: Director Direcție- 1 
post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de 
bază: navală; Studii superioare de 
specialitate navală cu minim 12 ani 
vechime în specialitatea studiilor, 
din care 3 ani într-o funcție de 
conducere; Căpitan de port specia-
list, cu minim 6 ani vechime în 
funcție; Inspector sp.gr.IA, cu 
minim 4 ani vechime în funcție; 
Posesor brevet maritim maxim: cu 
minim 5 ani vechime în funcție 
conform brevetului; Cerințe speci-
fice: -certificat operare PC; -permis 
conducere categoria B. Căpitănia 
Zonală Galați: Director/Căpitan 
Șef de Port- 1 post. Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: 
navală; Căpitan șef de port, cu 
minim 1 an vechime în funcție; 
Căpitan de port specialist, cu 
minim 6 ani vechime în funcție; 
Inspector sp.gr.IA, cu minim 4 ani 
vechime în funcție; Posesor brevet 
maritim maxim cu minim 5 ani în 
funcție conform brevetului; Cerințe 
specifice: -certificat operare PC; 
-permis conducere categoria B. 
Căpitan de port specialist/Biroul 
Cercetare, Poluare, Mărfuri Pericu-
loase și Autorizare Agenți Econo-
mici/CZ Galați- 1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: -fără condiții de vechime 
pentru deținătorii de brevet maritim 
managerial; -Căpitan de port gr.I, 
cu minim 3 ani vechime în funcție; 
Cerințe specifice: -certificat curs 
Familiarizare tancuri; Căpitan port 
tr.II/Biroul VTMIS/CZ Galați- 1 
post. Nivelul studiilor: studii medii; 
Specialitatea de bază: domeniul 
naval; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei: -Ofițer port tr.I -minim 3 ani 
vechime în funcție; -brevet căpitan 
maritim portuar, șef mecanic 
maritim portuar -minim 2 ani 
vechime în funcție conform breve-
tului; - brevet căpitan fluvial, șef 
mecanic f luvial -minim 2 ani 
vechime în funcție conform breve-
tului; Cerințe specifice: -certificat 
curs de operator serviciu radiotele-
fonic pe căile de navigație interi-
oară. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 23.07.2019, până la ora 
16.00. 1.Selecția dosarelor de 
înscriere: 24.07.2019-25.07.2019. 
Afișare rezultate selecția dosarelor: 
26.07.2019, la ora 12.00. Termen 

depunere contestații: 29.07.2019, 
până la ora 14.00. Termen soluțio-
nare contestații și comunicare 
rezultate: 29.07.2019, la ora 16.00. 
2.Proba scrisă: 31.07.2019, la ora 
10.00. Afișare rezultate probă scrisă: 
01.08.2019, la ora 10.00. Termen 
depunere contestații probă scrisă: 
01.08.2019, până la ora 16.00. 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 02.08.2019, la 
ora 12.00. 3.Interviul: 05.08.2019, la 
ora 10.00. Afișare rezultate interviu: 
06.08.2019, la ora 12.00. Termen 
depunere contestații interviu: 
06.08.2019, până la ora 16.00. 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 07.08.2019, la 
ora 12.00. Afișare rezultate finale: 
07.08.2019, la ora 16.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășu-
rarea concursului se va face astfel: 
-Pentru postul de director DISSN 
din cadrul Autorităţii Navale 
Române, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Autorităţii Navale 
Române, localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, et.9 cam.93. 
-Pentru postul de director/căpitan 
șef de port din cadrul Căpităniei 
Zonale Galați, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Autori-
tăţii Navale Române, localitatea 
Constanţa, str.Incintă Port, nr.1, 
et.9 cam.93. Persoană de contact: 
Adriana Rosen, tel.0372.419.809 
sau 0372.419.884, fax: 0241.616.124. 
-Pentru posturile de execuție din 
cadrul Căpităniei Zonale Galați, 
candidaţii vor depune dosarele la 
sediul Căpităniei Zonale Galaţi, 
localitatea Galaţi, str.Portului, 
nr.30. Persoană de contact: Tran-
dafir 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 Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ștefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -asistent medical prin-
cipal la UPU-SMURD -1 post; 
-asistent medical la Secția Boli 
Infecţioase -1 post;  -asistent 
medical debutant la Secția Neuro-
logie -1 post; -asistent medical 
debutant la Secția Medicină Internă 
-2 posturi; -economist IA la Servi-
ciul Financiar-Contabilitate -1 post; 
-economist debutant la la Serviciul 
Financiar-Contabilitate -1 post. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de HG 
286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul 
se va desfășura astfel: -proba scrisă 
în data de 31.07.2019, ora 09.00; 
- p r o b a  i n t e r v i u  î n  d a t a  d e 
06.08.2019, ora 09.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
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rele condiţii: I.Asistent medical 
principal: -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG nr.797/1997; 
-asigurare de răspundere civilă 
profesională a personalului medical 
-valabilă;  -certificat membru 
OAMGMAMR; -aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei 
valabil 2019; -5 ani vechime ca asis-
tent medical; -examen pentru obţi-
nerea gradului de asistent principal. 
II.Asistent medical: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -asigurare de răspun-
dere civilă profesională a persona-
lului medical -valabilă; -certificat 
membru OAMGMAMR; -aviz 
anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei valabil 2019; -6 luni 
vechime în specialitate; III.Asistent 
medical debutant: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -asigurare de răspun-
dere civilă profesională a persona-
lului medical -valabilă; -certificat 
membru OAMGMAMR; -aviz 
anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei valabil 2019; -fără vechime 
în specialitate. IV.Economist 1A: 
-diplomă de licență; -6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate; V.Econo-
mist debutant: -diplomă de licență; 
-fără vechime în specialitate. 
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 Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui , 
persoană de contact: economist 
C i o b a n u  F l o r i n a ,  t e l e f o n : 
0235.312.120, interior: 138.

PRESTĂRI SERVICII
l Fac şi repar cazane de tuica din 
cupru alimentar. Am toate mari-
mile: 50, 60, 70, 80, 90, 100 litri. Se 
pot livra şi prin curier. Mai multe 
detalii la telefon: 0755.76.89.89.

CITAŢII
l Tribunalul Brăila, Calea Călăra-
şilor nr. 47, sala 2 -Tribunal, Dosar 
nr. 471/113/2019. Citație emisă la 
20.06.2019. Sirbu Alexandru, cu 
ultimul domiciliu în Republica 
Moldova, Raionul Slobozia, S. 
Caragas, str. 40 let Octeabrea nr. 38, 
este chemat în această instanță, 
camera Sala 2 -Tribunal, în ziua de 
01.08.2019, Completul 1 FC^2M, 
ora 9.00, în calitate de pârât, în 
proces cu Sarova Anna în calitate 
de Petent, exequator (recunoaşterea 
înscrisurilor şi hotărârilor străine). 
În caz de neprezentare a părților, 
judecata se va face în lipsă.

l Numitul SZOCS LADISLAU 
solicită constatarea dobândirii drep-
tului de proprietate prin uzuca-
piune  asupra imobilului înscris în 
C.F.nr.23448-Ozun, nr.top 901/8/1, 
teren fără construcții în suprafață 
de 565 mp, proprietar tabular fiind 
LASZLO ANA, născută Bajka, 
decedată la data de 05.01.1979. Toți 
cei interesați pot face opoziție în 
termen de 1 lună de la publicarea 
p r e z e n t e i ,  î n  D o s a r u l 
nr.2809/305/2019 al Judecătoriei 
Sfântu Gheorghe,  termen la 
10.10.2019

l Crişan Gabrie la  ş i  Botea 
Luminița, cu ultima adresă cunos-
cută în Aleea Istru nr.6, scara 4, 
etaj 1, bloc D7, apart.34, sector 6, 
Bucureşti şi Dumitriu Daniela Cris-
tina, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Bd.Ion Mihalache nr.70-84, bloc 
45, sc.B, apart.47, sector 1, Bucu-
reşti, sunt aşteptate în data de 
18.07.2019 la ora 11:00, la B.I.N. 
Nemesis din Piața Walter Mărăci-
neanu nr.1-3, et.2, sector 3, Bucu-
reşti, în vederea suplimentării 
masei succesorale privind defunctul 
Dumitru Ștefan.

l El Mahdy Shaban Hosam Hassan 
este citat în calitate pârât în dosarul 
nr.1274/211/2019 al Judecătoriei 
Cluj  Napoca pentru data de 
11.07.2019, ora 10.00, sala 76, în 
procesul de divorţ intentat de recla-
manta El Mahdy Iuliana Cristina.

DIVERSE
l  P r i n  s e n t i n ț a  c i v i l ă 
nr.2070/02.10.2018 a Judecătoriei 
Bârlad pronunțată în dosarul 
nr.4926/189/2017 s-a admis acțiunea 
formulată de reclamanta Vesman 
Maria, se constată deschisă succesi-
unea defunctei Vesman S.Ecaterina 
la 22.10.2008, unic moştenitor este 
reclamanta, pârâtul Vesman Mano-
lache fiind străin de moştenire, 
masa succesorală este compusă din 
suprafața de 25040mp teren intra-
vilan şi extravilan.

l SC Revolution Plus SRL, cu 
sediul in municipiul Baia Mare, Str. 
Dealul Florilor nr. 14 B, jud. Mara-
mures, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu, 
pentru proiectul “Supraetajare 
imobil S+P+3 (in curs executie)”, 
propus a fi amplasat in municipiul 
Baia Mare, Bd. Victoriei nr. 11, jud. 
Maramures. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Maramures, din locali-
tatea Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, in 
zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 
si vinery intre orele 8-14:00 si la 
sediul beneficiarului. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Maramures.

l Barbu Gheorghe, titular al 
P.U.Z.-Parcelare pentru construire 
locuinte, Jud.Ilfov, comuna Berceni, 
sat Berceni, T22, P53/2/2, nr.
cad.59397, anunta publicul inte-
resat 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 benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni pana 
joi intre orele 09:00-11:00. Obser-
vatii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.I. in termen de 18 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Notificare. Subscrisa Licev Grup 
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, 
str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255/212940, notifică înce-
perea procedurii de lichidare şi 
radiere împotriva debitorului S.C. 
AS-Daisprod S.R.L., prin Rezoluția 
nr. 3881/23.05.2019 pronunţată de 
Tribunalul  Caraş-Severin,  în 
Dosarul 13327/22.05.2019. Debi-
toarea are sediul social în Moldova 
Noua, str. 1 Decembrie 1918, nr.36, 
jud. Caraş-Severin, Nr. Registrul 
Comerţului J11/635/1995, CUI 
7988282. Creditorii debitorului S.C. 
AS-Daisprod S.R.L pot depune 
creanțele deţinute faţă de debitoare, 
însoţite de documentele dovedi-
toare, la sediul lichidatorului, în 
termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l Notificare. Subscrisa Licev Grup 
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, 
str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255/212940, notifică înce-
perea  procedurii de lichidare şi 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Modares Trade S.R.L., prin Rezo-
luția nr. 3936/24.05.2019 pronun-
ţată de Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul 13361/23.05.2019. Debi-
toarea are sediul social în Resita, C. 
Timisorii, nr. 2, jud. Caraş-Severin, 
N r.  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J11/768/1994, CUI 6260522. Credi-
torii debitorului S.C. Modares 
Trade S.R.L pot depune creanțele 
deţinute faţă de debitoare, însoţite 
de documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului, în termen 
maxim de 15 zile de la data publi-
cării prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Fundația Culturală Secolul 21 
anunță şedința Consiliului dirigent 
pe 10 iulie 2019, ora 18.00, la sediul 
revistei Secolul 21 (str.Sfinții Voie-
vozi 61).

l Consiliul de administrație al 
Progresul SA, cu sediul în Com. 
Jilava, Șos. Giurgiului, nr. 5, Jud. 

Ilfov, înregistrată la Oficiul Regis-
trul Comerțului Ilfov, sub nr. 
J23/1862/2003, CUI RO 479001, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor, în 
data de 06.08.2019 orele 12, la 
sediul societății. Ordinea de zi este 
următoarea: I. Discutarea situației 
bunului imobil, situat în Comuna 
Jilava, Șoseaua Giurgiului, nr. 5, 
Jud. Ilfov, compus din teren intra-
vilan şi construcții edificate pe 
acesta (C1-corp administrativ, 
C2-stație conexiuni, C3 -post trafo) 
înscris în CF nr. 53064, identificat 
cu nr. cadastral 160/26/1, proprie-
tatea Progresul SA şi aprobarea 
înstrăinării acestuia în vederea 
stingerii ipotecii care grevează 
imobilul. II. Aprobarea înstrăinării 
imobilului menționat către socie-
tatea Fast Partners Construct SRL, 
al cărui administrator şi asociat 
unic este domnul Comănici Cosmin 
Cătălin, Preşedintele Consiliului de 
administrație al Progresul SA. III. 
Diverse. În cazul în care, la data de 
06.08.2019 Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor nu 
îndeplineşte condițiile legale de 
întrunire, şedința se reprogramează 
în data de 08.08.2019, orele 12, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. 
Accesul acționarilor persoane fizice 
este permis prin proba identității, 
iar al acționarilor persoane juridice, 
cu împuternicire dată de persoana 
pe care o reprezintă. Materialele 
supuse dezbaterilor pot fi consultate 
la sediul societății.

LICITAŢII
l BEJ Mihalcea Benone vinde la 
licitație publică în dosarul 22/2018, 
la ora 10.00, data 05.08.2019, 
imobilul situat în Ineu, județ Bihor, 
înscris în CF 50431 Ineu, nr.top 
50431, nr.cadastral 50431-C1, 
50431-C2, 50431-C3, în natură 
teren extravilan cu suprafața de 
20.551mp, restaurant de 559mp şi 
două anexe p de 60mp, proprietatea 
lui Nistureanu Mircea la prețul de 
5 1 9 . 4 8 1 R O N .  D e t a l i i  l a 
nr.0261.855.101.

l Rafinăria Astra Română SA prin 
administrator judiciar VIA Insolv 
SPRL anunță organizarea selectiei 
de oferte privind valorificarea ca 
deşeu fier vechi nepregătit a unei 
cantități de cca. 400 tone. Ofertele 
vor fi trimise la sediul administrato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Bana-
tului, nr.1, bl.37B, sc. B, ap.3, jud. 
Prahova până la data de 16.07.2019.

l Agentia Nationala de Imbunata-
tiri Funciare, Filiala Teritoriala  DE 
IF BIHOR, cu sediul in loc. Nojorid, 
nr. 141D, jud. Bihor, organizeaza 
licitatie de vanzare a mijloacelor 
fixe aprobate la casare, in data de 
23.07.2019, incepand cu ora 10,00 la 
sediul ANIF Filiala Teritoriala  de 
IF Bihor, loc Nojorid, nr. 141/D, jud. 

Bihor. Listele cu aceste mijloace fixe 
se pot consulta la sediul institutiei. 
In caz de neadjudecare, urmatoa-
rele date pentru desfasurarea licita-
tiei sunt: 29.07.2019 ora 10,00, 
respective 05.08.2019 ora 10,00, la 
sediul ANIF, Filiala teritoriala de IF 
Bihor. Date suplimentare privind 
organizarea licitatiilor, conditiile pe 
care trebuie sa le indeplineasca 
potentialii achizitori, pentru a fi 
admisi la licitatie, pretul de pornire 
a licitatiei, precum si cota de parti-
c ipare ,  se  pot  obt ine  la  te l : 
0259/417509,fax: 0259/416061.

l Anunt de participare la proce-
dura de licitatie deschisa: autove-
hicul pentru interventii  exploatarea 
miniera Rm. Valcea. 1. Societatea 
Nationala a Sarii S.A. organizeaza 
procedura de achizitie prin licitatie 
deschisa pentru incheierea unui 
contract de furnizare - autovehicul 
pentru interventii - 2 buc, sucursala 
exploatarea miniera Rm. Valcea. 2. 
Legislatia aplicabila: ”Regula-
mentul privind organizarea si 
desfasurarea procedurilor de achi-
zitie de produse, servicii si lucrari 
aplicabil in cadrul SNS SA”, care 
va fi pus la dispozitia ofertantilor 
impreuna cu documentatia de atri-
buire. 3. Procedura aplicata: lici-
tatie deschisa. Achizitorul isi 
rezerva dreptul de a negocia pretul 
de vanzare a produselor inainte de 
declararea ofertei castigatoare, 
conform art. 66, alin. 4 din Regula-
ment. Negocierea pretului va avea 
loc cu toti ofertantii declarati admi-
sibili si se va face prin depunerea in 
plic inchis a unei noi oferte finan-
ciare reduse (doar pentru elemental 
pret!!!). Clasamentul va fi refacut 
(se va reaplica criteriul de atri-
buire) ,  dupa depunerea noi l 
oroferte financiare. 4. Cod CPV: 
34144000-8. 5. Valoare estimata: 
150.000 LEI fara TVA. 6. Princi-
palul loc de furnizare a produsului: 
Sucursala Exploatarea Minieră Rm. 
Vâlcea. 7. Termenul limita de 
primire a ofertelor: 25.07.2019. ora 
11:00. 8. Adresa la care se transmit 
ofertele: Str Capitan Negoescu nr. 
15 Rm. Valcea, Jud. Valcea. 9. 
Limba de redactare a ofertelor: 
limba romana. 10. Data, ora si locul 
deschiderii ofertelor: 25.07.2019, 
ora 1200, Str Capitan Negoescu nr. 
15  Rm.  Valcea ,  Jud.  Valcea 
Garantia de participare: 3.000 lei lei 
fara TVA. Garantia de participare 
va fi constituita conform indicatiilor 
din documentatia de atribuire. 11. 
Perioada de timp in care ofertantul 
trebuie sa isi mentină oferta vala-
bila: 120 de zile. 12. Criteriul de 
atribuire a contractului: cea mai 
avantajoasa oferta tehnico-econo-
mica. Documentatia de atribuire se 
poate obtine, incepand cu data 
publicarii prezentulu ianunt de 
participare. Informatii suplimen-
tare puteti obtine la numarul de 
telefon: 0250.733402, Tel. Mobil 
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0726196512, email dan.voicila@
ramnicuvalcea.salrom.ro; sns@
salrom.ro. Documentatia va fi pusa 
la dispozitia dumneavoastra prin 
e-mail, dupa primirea unei solici-
tari facuta in scris, datata, semnata 
si inregistrata. Director, Miu Cris-
tian.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Sico Business SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 10086 din data 
de 26.11.2013, pronuntata in Dosar 
nr. 16005/3/2013 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin  licitatie publica cu 
strigare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Sico Business SRL 
constand in teren si constructie 
situat in Pantelimon, Jud.Ilfov, 
T31, Parcela A286, inscris in CF 
3495, Pantelimon, identificat cu nr. 
cad.1187/2/2/7/4 in valoare totala 
de 221.570 lei. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 23.07.2019 
ora 13,00 prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul 
imobil nu se va vinde la termenul 
de licitatie stabilit se vor organiza 

alte 3 (trei) licitatii bilunare in 
datele de 06.08.2019, 20.08.2019 si 
03.09.2019, la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
tatie precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3 sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. Achi-
zitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut certificat înmatriculare 
seria B, nr.3114521 Ștefănescu 
Adina Persoana Fizică Autorizată, 

îl declar nul și certificate constata-
toare nr.27066/2015 și nr.6337/2016. 
Le declar nule.

l DC Webagency SRL, CUI: 
36402386, pierdut certificat de înre-
gistrare număr 3208836/09.08.2016- 
îl declar nul; DCR EVENT’S SRL, 
CUI: 36400903, pierdut certificat de 
î n r e g i s t r a r e  n u m ă r 
3208811/09.08.2016- îl declar nul.

l Pierdut acte  vânzare -cumpărare 
contractul cu nr. 1001, pe numeleV-
laicu Ion, Vlaicu Elena, str. Râul 
Dorna nr. 8, bl. Z30, sc. 1, et. 6, ap. 
38, sect. 6, București, emis de 
ICVL. 

l Pierdut legitimaţie de serviciu, 
elibarată de Distri -Gaz -Sud 
-Reţele, pe numele de Neagu Marin, 
nr. matricol 105957.

l Pierdut certificat de înfiere 
seria Ab nr. 85017, pe numele 
Vasile Alexandrina -Elena, cu 
domiciliul în  București str. Vese-
liei nr. 58, emis de Registrul Stării 
Civile din București, Raion 23 
August la nr. 78 din 1958 august 
19, eliberat în 15 August 1958 cu 
nr. 6794. 

l Pierdut adresă DGFP cu nr. 
111498/15.04.2003, către SC Samo 
Comserv SRL, str. Rîmnicu Vâlcea 
nr. 24, bl. 30, sc. B, sector 3, CF 
5117843, pentru punctul de lucru 
din strada Titu Maiorescu nr. 7, 
sect. 2, București, pt. casa de 
marcat Datecs MP5000, model 01, 
serie aparat 00533547, nr. aviz 
0165, nr. ordine 024315.

l Declar pierdut și nul certificat 
înmatriculare al societăţii Risconi 
SRL, sediul Oraș Pantelimon, str. 
Libertăţi nr. 56A, jud. Ilfov, având 
J23/455/2002, CUI 12283792.

l Pierdut Atestat marfa, Atestat 
agabaritic, eliberate de ARR Arad 
pentru Lazar Zoltan. Le declar 
nule.

l Pierdut Certificat constatator (pt 
P u n c t u l  d e  l u c r u )  n r . 
8780/01.03.2016, apartinand Sc Lia 
Ana Com SRL. Il declar nul.

Pierdut Legitimatie de calatorie, 
eliberata de CTP Arad pentru 
Zinveliu Valentina Claudia.O 
declar nula.

l SC Teleconstructia SA, cu sediul 
social situat în București, str. 

Fânului, nr.3, Sector 6, e-mail: 
office@teleconstructia.ro, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr. J40/1502/1991, 
având CUI: RO1568530, cont 
b a n c a r :  R O 1 2 R O I N 
1000442980142890 deschis la Idea 
Bank, reprezentată legal prin 
Președintele Consiliului de Admi-
nistrație, d-na Natasa Paraschi-
vescu, declară pierdute și nule 
următoarele documente: -Certifica-
tele constatatoare (de autorizare) 
ale următoarelor puncte de lucru 
a le  SC Te lecons t ruc t ia  SA, 
respectiv: 1.Punctul de lucru din 
municipiul Pitești, Aleea Seneslau, 
nr.11, jud.Argeș; 2.Punctul de lucru 
din mun.Cluj-Napoca, str.Sucevei, 
nr.78, jud. Cluj; 3. Punctul de lucru 
(Micro 40) din mun.Galați, str.
Vasile Craiul, nr.4, jud.Galați; 4.
Punctu l  de  lucru  d in  mun.
Constanța, str.Interioară II, nr.3, 
jud.Constanța; 5.Punctul de lucru 
din mun.Brașov, str.Nicolae Iorga, 
nr. 1, jud. Brașov; 6.Punctul de 
lucru din mun.Pitești, Aleea Cămi-
nelor, nr.9, jud.Argeș; 7.Punctul de 
lucru situat în mun. Drobeta-Turnu 
Severin, str. Renașterii, cart. Schela, 
nr. 1A, jud. Mehedinți.



Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe
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Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr. 369 (7681) ∙ 2,8 lei
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Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

n Un fabricant de pâine din Ocna Mureş a prins anul acesta contracte de 34 milioane de lei pentru furnizarea de lapte, cornuri 

şi mere pentru elevi n Firma este celebră pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicată - de la mere îngheţate, la 

lapte stricat şi lame de ras în cornurile pentru copii n Protecţia Consumatorilor a amendat, autorităţile au reziliat acordurile, 

dar tot timpul apar contracte noi, ridicând totalul afacerilor cu statul la circa 50 milioane de euro Pag. 5
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Fost ministru, otrăvit cu mercur
Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor şi 

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

mafiei lemnului, ca urmare a deciziilor pe care le-a luat. 

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


