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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm șofer
cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare
imediată. Relații la telefon: 0739.615.651.
l Angajăm montatori tâmplărie aluminiu,
pereți cortină, compartimentări office, cu sau
fără experiență. Contract de muncă, program
de lucru de luni-vineri, între orele 8.00-17.00.
0737.091.503.
l SC Pan David JCL SRL angajează șoferi
autoturisme și camionetă. Cerințe: permis de
conducere cat. B, studii medii.
Tel.0724.200.024.
l Primăria municipiului Râmnicu Sărat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului Evidenţa Persoanelor Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa
Persoanelor - Aparatul de specialitate al
Primarului municipiului Râmnicu Sărat:
Concursul va avea loc la sediul Primăriei
municipiului Râmnicu Sărat în data de
10.06.2019, 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.54 si 57 alin.(1), (2),
(3), (4), (5) lit.a) din Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici republicată,
actualizată precum si cele specifice prevăzute
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 drept,
administraţie publică, știinţe politice; - 1 an
vechime în specialitatea studiilor. 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 08.05.2019 - 27.05.2019. 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 Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură
Stefănești - Argeș organizează, concurs de
recrutare, pentru ocuparea următoarelor
posturi: 1) Consilier juridic - 1 post; 2) Inginer
dezvoltare tehnologică (IDT) - 2 posturi. Locul
desfășurării concursului: la sediul INCDBH
Ștefănești - Argeș, Sector - Complex Fitotronic,
Str. Fitotronului, nr. 50, în data 10.06.2019, ora
9.00. Înscrierea la concurs: se face până la data
de 24.05.2019, ora 14.00, la Secretariatul institutului, Loc. Ștefănești, Șos. București-Pitești,
nr. 37, jud. Argeș. Informații cu privire la actele
necesare pentru participarea la concurs și
tematica concursului se pot obţine de la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Biotehnologii în Horticultură Stefănești
- Argeș, sediul în Localitatea Ștefănești, Șos.
București-Pitești, nr. 37, jud. Argeș, Compartiment Resurse umane. Relaţii suplimentare se
pot obţine și la telefon 0248/266.838 sau
0740313695.
l Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Vrancea, cu sediul în localitatea Focșani, b-dul
Unirii, nr. 12, judeţul Vrancea, organizează
concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de execuție
inspector, clasa I, grad profesional superior, 1
post. Concursul se va desfășura la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea,
astfel: -Proba scrisă în data de 10.06.2019, ora
10.00; -Proba interviu se stabilește ulterior.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul economic; -vechime în
specialitatea studiilor: minim 7 ani. Candidaţii
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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 Direcției Județene pentru Sport
și Tineret Vrancea. Relaţii suplimentare și
coordonatele de contact pentru depunerea
dosarelor de concurs: la sediul instituției:
Focșani, b-dul Unirii, nr.12, persoană de
contact: Costică Ciută -consilier, telefon/fax:
0237.212.536, e-mail: djst.vrancea@mts.ro.
l Liceul cu Program Sportiv, cu sediul în
localitatea Satu Mare, str.Ioan Slavici, nr.43,
judeţul Satu Mare, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual vacant
aprobat prin Hotărâre de Guvern nr.286/2011,
modificată și completată de Hotărârea de
Guvern nr.1027/2014. Denumirea postului: 1.
Paznic I M, 1 post, perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 2 ani; -permis de conducere: minim
categoria B, preferabil toate categoriile: A, B,
C, D, D1; -scrisoare de recomandare de la
ultimul angajator. Concursul va avea loc:
-Proba scrisă: data de 30.05.2019, ora 09.00, la
sediul instituţiei; -Proba interviu: data de
30.05.2019, ora 12.00, la sediul instituţiei.
Data-limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
22.05.2019, la sediul Liceului cu Program
Sportiv. Relații suplimentare se pot obține la
sediul Liceului cu Program Sportiv, la numărul
de telefon: 0261.717.464, e-mail: l_sportiv@
yahoo.com.
l Liceul cu Program Sportiv, cu sediul în
localitatea Satu Mare, str.Ioan Slavici, nr.43,
judeţul Satu Mare, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractual
temporar vacante, aprobat prin Hotărâre de
Guvern nr.286/2011, modificată și completată
de Hotărârea de Guvern nr.1027/2014. 1.
Muncitor III M, 0,5 post, perioadă determinată. Condiții specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: medii; -vechime în
specialitatea studiilor ocupării postului: minim
6, respectiv 3 ani în activități specifice fișei

postului; -permis de conducere: minim categoria B; -scrisoare de recomandare de la
ultimul angajator. 2.Magazioner M/G, 0,5 post,
perioadă determinată. Condiții specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor: medii;
-vechime în specialitatea studiilor ocupării
postului: minim 3 ani în activități specifice fișei
postului; -permis de conducere: minim categoria B; -scrisoare de recomandare de la
ultimul angajator. 3.Magazioner G/M, 1 post,
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perioadă determinată. Condiții specifice de
participare la concurs: -vechime în specialitatea studiilor ocupării postului: minim 3 ani în
specialitate specifică; -permis de conducere:
minim categoria B, preferabil toate categoriile;
-scrisoare de recomandare de la ultimul angajator. Concursul va avea loc: -Proba scrisă: data
de 30.05.2019, ora 09.00, la sediul instituţiei;
-Proba interviu: data de 30.05.2019, ora 12.00,
la sediul instituţiei. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este 15.05.2019, la sediul Liceului cu
Program Sportiv. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Liceului cu Program Sportiv, la
numărul de telefon: 0261.717.464, e-mail: l_
sportiv@yahoo.com.
l Direcția pentru Agricultură Județeană
Caraș-Severin, cu sediul în Reșița, Piața Republicii, nr.28, județul Caraș-Severin, organizează
concurs, conform Legii nr.188/1999, privind
Statutul funcționarilor publici, republicată (r2),
cu modificările și completările ulterioare,
pentru ocuparea unei funcții publice de
execuție vacante de: -consilier, clasa I, grad
profesional principal, din cadrul Serviciului
implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanţă
agricolă și formare profesională -Compartimentul implementarea, politicilor, strategiilor
în agricultură și statistică, asistență tehnică
zonală și RICA. Condiții de ocupare pentru
postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal: 1.studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; 2.vechime minimă de 5
ani în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; 3.cunoștinţe medii de utilizare
calculator, pentru: Word, Excel, dovedite cu
documente care să ateste deținerea competențelor respective. Proba scrisă va avea loc în data
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de 07.06.2019, ora 11.00, interviul va avea loc la
o dată stabilită ulterior și afișat la sediul instituţiei. Dosarul pentru înscriere la concurs se
depune până la 27.05.2019, ora 17.00, la sediul
Direcției pentru Agricultură Județene
Caraș-Severin. Relații suplimentare cu privire
la bibliografie și conținutul dosarului pentru
concurs se obține de la Compartimentul
resurse umane și la telefon: 0255.212.363.
l Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Harghita, cu sediul în mun.
Miercurea Ciuc, str.Progresului, nr.14, judeţul
Harghita, tel.0266.312.060, fax: 0266.371.646,
e-mail: office-harghita@ansvsa.ro, organizează,
la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante de:
denumirea posturilor vacante, conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007, cu modificările și
completările ulterioare, pe perioadă determinată: -1 post contractual de medic veterinar
debutant; -4 posturi contractuale de medic
veterinar I; -3 posturi contractuale de medic
veterinar III; -2 posturi contractuale de asistent
veterinar I. Denumirea posturilor vacante,
conform Ordinului ANSVSA nr.113/2007, cu
modificările și completările ulterioare, pe perioadă determinată: -1 post contractual de medic
veterinar III; -1 post contractual de inginer I; -2
posturi contractuale de inginer II. Condiţii de
desfășurare a concursului: Concursul se organizează la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare și
pentru Siguranţa Alimentelor Harghita, astfel:
concurs pentru proba scrisă, 30.05.2019, ora
10.00; -proba interviu: 31.05.2019, ora 10.00.
Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs
se depun în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
III-a, și afișării la sediul DSVSA Harghita,
mun.Miercurea Ciuc, str.Progresului, nr.14,
judeţul Harghita, respectiv între 08.05.201921.05.2019. Condiţiile specifice pentru
ocuparea posturilor de: Medic veterinar debutant: pregătire de specialitate: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalent, în domeniul
medicină veterinară, specialitatea medicină
veterinară; nu necesită vechime în specialitatea
studiilor. Medic veterinar I: pregătire de specialitate: -studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalent, în domeniul medicină veterinară,
specialitatea medicină veterinară; vechime în
specialitatea studiilor: minimum 9 ani în specialitatea studiilor. Medic veterinar III: pregătire
de specialitate: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent, în domeniul medicină
veterinară, specialitatea medicină veterinară;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 1
an în specialitatea studiilor. Asistent veterinar
I: pregătire de specialitate: -studii medii liceale
de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinară; vechime în
specialitatea studiilor: minimum 5 ani. Inginer
alimentar: pregătire de specialitate: -studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalent,
în inginerie alimentară sau industria alimentară sau biotehnologii; Pentru inginer I:
minimum 5 ani în specialitatea studiilor;
Pentru inginer II: minimum 1 an în specialitatea studiilor. Relaţii suplimentare, condiţiile
de înscriere și participare, precum și bibliografia se pot obţine la sediul instituţiei, la
tel.0266.312.060, fax: 0266.371.646, e-mail:
office-harghita@ansvsa.ro, persoană de contact
pentru primirea dosarelor: d-na Salamon Lilla,
consilier resurse umane din cadrul DSVSA
Harghita.
l Primăria Comunei Movila, cu sediul în
Movila, str.Ferdinand, nr.1, județul Ialomița,
organizează în data de 7 iunie 2019 concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de referent, clasa III, grad profesional
superior, din cadrul Compartimentului Urbanism. Condiţii de participare: -conform art.54
din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și

completările ulterioare; -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice: 7 (șapte) ani. Dosarul trebuie să
conţină: documentele prevăzute la art.49, alin.1
din HG 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de participare la
concurs se depun în perioada cuprinsă între 8
mai-27 mai 2019. Selectarea dosarelor va avea
loc în 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere (28 mai 2019-3 iunie
2019), iar concursul se va desfășura pe
parcursul a două probe: proba scrisă, 7 iunie
2019, ora 11.00, și interviul, 12 iunie 2019, ora
11.00. Date de contact: e-mail: primariamovila@yahoo.com, tel.0243.311.002, fax:
0243.311.005, persoană de contact: Tudose
Denisa, secretarul comunei Movila, județul
Ialomița.
l Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Semințelor și Materialului Săditor Neamț, cu
sediul în Piatra Neamț, Aleea Tiparului, nr.12,
organizează concurs de recrutare, conform
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de consilier superior, clasa I, grad profesional superior.
Concursul se va desfășura la sediul ITCSMS
Neamț astfel: -proba scrisă în data de
07.06.2019, la ora 10.00; -proba interviu în data
de 10.06.2019, la ora 10.00. Pentru participarea
la concurs, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii necesare -studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalente
în domeniile agronomie sau horticultură;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice de consilier, clasa I,
grad profesional superior: minim 7 ani. Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul ITCSMS Neamț.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
ITCSMS Neamț, persoană de contact: Paval
Paulina -referent superior, telefon:
0233.224.891, telefon/fax: 0233.225.590, e-mail:
itcsms.nt@madr.ro
l Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.
Olt, str.Crișan, nr.5, organizează concurs în
data de 30.05.2019 pentru ocuparea a 11
posturi vacante de asistent medical, pe durată
nedeterminată, pe următoarele locuri de
muncă: -1 post vacant de asistent medical
debutant, specialitatea medicină generală, nivel
de studii PL la Compartiment Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă; -1 post
vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL la
Secția Nefrologie; -1 post vacant de asistent
medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL la Secția Obstetrică-Ginecologie I; -1 post vacant de asistent medical
debutant, specialitatea medicină generală, nivel
de studii PL la Secția Pediatrie; -1 post vacant
de asistent medical principal, specialitatea
medicină generală, nivel de studii PL la Secția
Medicină Internă; -1 post vacant de asistent
medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii S la Secția ATI; -2 posturi
vacante de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL la
Secția ATI; -1 post vacant de asistent medical
principal, specialitatea medicină generală,
nivel de studii PL la Secția Pediatrie; -1 post
vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL la
Secția Boli Infecțioase; -1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină
generală, nivel de studii PL la Cabinetul
Urologie din Ambulatoriul integrat spitalului.
Condiții specifice: a)pentru posturile de asistent
medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL: -studii postliceale sau
echivalarea studiilor absolvenților liceelor
sanitare, promoțiile 1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în
specialitate; b)pentru posturile de asistent
medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL: -studii postliceale sau
echivalarea studiilor absolvenților liceelor
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sanitare, promoțiile 1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, privind echivalarea, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în
specialitate; -examen pentru obţinerea gradului
de principal; -5 ani vechime ca asistent medical
în specialitate; c)pentru postul de asistent
medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii superioare: -studii superioare de licență în specialitate; -examen pentru
obţinerea gradului de principal; -5 ani vechime
ca asistent medical în specialitate. Concursul se
organizează la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de 30.05.2019, ora
09.00- proba scrisă și proba interviu în termen
de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.RUNO, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, până în data de 21.05.2019 și
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Bibliografia de concurs este afișată la sediul
unităţii și pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obține la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO sau la nr.de telefon: 0349.802.550.
l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș,
în conformitate cu prevederile art.7 alin.(l) și
(4) din HG nr.286/2011, modificată și completată, organizează în data de 23.05.2019 concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant
temporar, pe durată determinată: 1 post
muncitor calificat I (îngrijitor animale) în
cadrul structurii Biobază Experimentală.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru
aprobat prin HG 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea lll-a, la sediul
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș,
str.Drumul Reșiței km 2, loc.Caransebeș, jud.
Caraș-Severin. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute în art.6 din Regulamentul-cadru
aprobat prin HG 286/2011, modificată și
completată. Condiţiile de participare la
concurs și bibliografia stabilită se afișează la
sediul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș si la
secretariatul comisiei de concurs din cadrul
Compartimentului Resurse Umane, telefon:
0255.261.545, 0722.897.968. Condiţii specifice
prevăzute în fișa postului muncitor calificat l
-îngrijitor animale -studii generale.
l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie
Socială Covasna organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante
de: Expert, clasa I, grad profesional asistent,
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul știinţelor economice.
Condiţiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul instituţiei și
pe site-ul AJPIS Covasna http://covasna.
mmanpis.ro. Examenul va avea loc pe data de
05 Iunie 2019, începând cu ora 10.00- proba
scrisă, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi
și Inspecţie Socială Covasna, (Sfântu
Gheorghe, str.Gen.Grigore Bălan, nr.14, jud.
Covasna). Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008,
actualizată și se pot depune la secretariatul
comisiei în perioada 07.05.2019-27.05.2019.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
AJPIS Covasna, Camera 30 și la nr. de telefon
0267.311.917/7.
l Institutul Naţional de Administraţie (INA)
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor funcţii publice de
execuţie vacante: -consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Centrului teritorial de

formare continuă pentru administrația publică
Iași; -consilier, clasa I, grad profesional asistent,
din cadrul Centrului teritorial de formare
continuă pentru administrația publică Sibiu –
Compartimentul formare profesională
Cluj-Napoca; -expert, clasa I, grad profesional
asistent, din cadrul Centrului teritorial de
formare continuă pentru administrația publică
Timișoara; -expert, clasa I, grad profesional
asistent din cadrul Centrului teritorial de
formare continuă pentru administrația publică
Constanța. Concursul se organizează la INA,
București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, în data
de 07.06.2019, ora 10.00 –proba scrisă. Condiţiile de participare la concurs: Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: minimum
1 an; - cunoștinţe de operare calculator –nivel
bază, dovedite prin deţinerea de certificat/
diplomă/ atestat; -cunoașterea unei limbi
străine de circulație internațională (engleză/
franceză) -citit, scris, vorbit-nivel bază, dovedită prin deținerea de certificat/ atestat/
diplomă. Dosarele de concurs se depun în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a. Informațiile prevăzute la art. 39 alin. (1¹)
din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea
carierei funcționarilor publici, cu modificările
și completările ulterioare, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte
date necesare desfășurării concursului se
afișează la INA, București, Bd. Timișoara nr. 6,
sector 6 și pe site-ul: www.ina.gov.ro. Date de
contact pentru primirea dosarelor de concurs și
obținerea de informații suplimentare: INA,
București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, et. 2,
camera 210, telefon: 021/310.89.63/int. 122, fax:
021/312.52.70, e-mail: office@ina.gov.ro,
persoană de contact: Laura-Andreea Mihaiconsilier, clasa I, grad profesional superior.
l Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie
Socială organizează concurs pentru ocuparea a
patru funcţii publice de execuţie vacante la
Direcția Tehnologia Informației –Compartiment Gestiune Bază de Date și Compartiment
Aplicații Informatice, după cum urmează: I)
Inspector,clasa I,grad profesional superior la
Compartimentul Aplicații Informatice,
Direcția Tehnologia Informației; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul
din domeniile: informatică /calculatoare și
tehnologia informației/ cibernetică, statistică și
informatică economică; -competențe în domeniul tehnologiei informației pachetul Microsoft
Office: nivel avansat; -limbi străine: nivel
mediu de cunoaștere-citit / scris / vorbit;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 7ani. II)
Consilier, clasa I, grad profesional principal la
Compartimentul Aplicații Informatice,
Direcția Tehnologia Informației; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul
din domeniile: informatică/calculatoare și
tehnologia informației /cibernetică, statistică și
informatică economică; -competențe în domeniul tehnologiei informației pachetul Microsoft
Office: nivel avansat; -limbi străine: nivel
mediu de cunoaștere-citit/ scris / vorbit;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 5ani. III)
Inspector, clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul Gestiune Baze de Date,
Direcția Tehnologia Informației; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul
din domeniile: informatică/ calculatoare și
tehnologia informației/ cibernetică, statistică și
informatică economică; -competențe în dome-

niul tehnologiei informației pachetul Microsoft
Office: nivel avansat; -limbi străine: nivel
mediu de cunoaștere-citit / scris/ vorbit;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 7ani. IV)
Inspector, clasa I, grad profesional principal la
Compartimentul Gestiune Baze de Date,
Direcția Tehnologia Informației; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul
din domeniile: informatică/ calculatoare și
tehnologia informației /cibernetică, statistică și
informatică economică; -competențe în domeniul tehnologiei informației pachetul Microsoft
Office: nivel avansat; -limbi străine: nivel
mediu de cunoaștere -citit/ scris/ vorbit;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.
Competențe în domeniul tehnologiei informației(pachetul Microsoft Office-nivel avansat)vor
fi dovedite prin documente, în condițiile legii.
Cunoștințele privind nivelul de cunoaștere a
unei limbi străine(citit/ scris/ vorbit-nivel
mediu) vor fi dovedite prin documente, în
condițiile legii. Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi și
Inspecţie Socială din Bulevardul Gheorghe
Magheru nr. 7, sector 1, București. Probele
stabilite pentru concursul de recrutare sunt:
probă scrisă și interviu. Data la care se va
desfășura proba scrisă este: 10.06.2019, ora
10:00. Proba interviu va avea loc în termen de 5
zile de la data afișării rezultatelor probei scrise,
potrivit prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Dosarul de înscriere la concurs
se depune, în perioada 08.05.2019 -27.05.2019
inclusiv, la sediul instituţiei la Serviciul Resurse
Umane și Formare Profesională -persoană de
contact: Șeitan Mihaela Mădălina -consilier
superior, telefon: 021/313.60.84, e-mail: secretariat@mmanpis.ro. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la
sediul instituției și pe site-ul Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi și Inspecţie Socială, www.
mmanpis.ro, la secțiunea Despre ANPIS-Cariere.
l Ministerul Fondurilor Europene organizează, în temeiul OUG 45/2008, cu modificările
și completările ulterioare, în data de 23 mai
2019, ora 10.00 proba scrisă, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminata a următoarei funcții publice de execuție vacantă la
Direcția de comunicare, după cum urmează: -1
post de expert, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul relații cu publicul și massmedia (Studii universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; perfecţionări (specializări) în
domeniul relații europene internaționale/
științe politice/ comunicare, dovedit cu certificat emis în condițiile legii; cunoștințe de
operare PC nivel bază, cunoașterea limbii
engleze nivel avansat, vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice:
nu este cazul); Testarea cunoștințelor de IT și
limbă straină se va realiza în cadrul unor probe
suplimentare eliminatorii organizate în data de
21 mai 2019. Data și ora susţinerii interviului
vor fi afișate odată cu rezultatele la proba
scrisă. Documentele necesare înscrierii la
concurs, condiţiile generale, specifice și bibliografia sunt afișate la sediul ministerului și pe
site-ul ministerului www.fonduri-ue.ro. Dosarele pot fi depuse în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la Direcţia generală managementul resurselor umane a Ministerului
Fondurilor Europene din Șos. București
-Ploiești nr. 1-1B, clădirea BASP Victoria,
sector 1, București. Informaţii suplimentare
pot fi obţinute la numărul de telefon:
0752196138.
l 1. Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare,
producatoare de articole tricotate, angajam
tricotor cu experienta la masini de tricotat
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STOLL minimum 3 ani, cunostinte bune de
limba engleza. Interesatii sunt rugati sa ne
contacteze la nr. tel: 0728.988.775 sau resurseumane@siha.ro. 2. Firma SIHA Knit Fashion
din Satu Mare, producatoare de articole tricotate, angajam programator masini de tricotat
STOLL cu experienta minimum 3 ani, cunostinte bune de limba engleza. Interesatii sunt
rugati sa ne contacteze la nr. tel: 0728.988.775
sau resurseumane@siha.ro. 3. Firma SIHA
Knit Fashion din Satu Mare, producatoare de
articole tricotate, angajam tehnician masini de
tricotat STOLL cu experienta minimum 3 ani,
cunostinte bune de limba engleza. Interesatii
sunt rugati sa ne contacteze la nr. tel:
0728.988.775 sau resurseumane@siha.ro. 4.
Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare,
producatoare de articole tricotate, angajam
tehnician calitate confectii tricotaje cu experienta minimum 3 ani, cunostinte bune de limba
engleza. Interesatii sunt rugati sa ne contacteze
la nr. tel: 0728.988.775 sau resurseumane@
siha.ro.
l 5. Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare,
producatoare de articole tricotate, angajam
confectioneri tricotaje cu experienta minimum
3 ani, cunostinte bune de limba engleza. Interesatii sunt rugati sa ne contacteze la nr. tel:
0728.988.775 sau resurseumane@siha.ro. 6.
Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare,
producatoare de articole tricotate, angajam
tehnician normare confectii tricotaje REFA cu
experienta minimum 3 ani, cunostinte bune de
limba engleza. Interesatii sunt rugati sa ne
contacteze la nr. tel: 0728988775 sau resurseumane@siha.ro. 7. Firma SIHA Knit Fashion
din Satu Mare, producatoare de articole tricotate, angajam sef formatie confectii tricotaje
cu experienta minimum 3 ani, cunostinte bune
de limba engleza. Interesatii sunt rugati sa ne
contacteze la nr. tel: 0728.988.775 sau resurseumane@siha.ro. 8. Firma SIHA Knit Fashion
din Satu Mare, producatoare de articole tricotate, angajam tehnician planificare productie
tricotaje cu experienta minimum 3 ani, cunostinte bune de limba engleza. Interesatii sunt
rugati sa ne contacteze la nr. tel: 0728.988.775
sau resurseumane@siha.ro.

VÂNZARI 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
22 Lei /tonă + TVA.

CITAŢII
l Se citează numitul Dorobanțu Ramon Elvis,
cu domiciliul în Rm. Vâlcea, str. Republicii, nr
19, Ap 6, județul Vâlcea, în dosar nr.
9764/288/2018, la Judecătoria Rm. Vâlcea, în
data de 31.05.2019, ora 09.00.
l Numitul Ghioca Laurențiu-Marius, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea
Constanța, Str. Dezrobirii, nr.101, Bloc DR4,
apt.25, județul Constanța, este citat la Judecătoria Constanța pe data de joi, 30 mai 2019,
ora 13.30, Completul 41, Sala 2, în calitate de
pârât în dosarul 31346/212/2018, în procesul de
divorț cu reclamanta Ghioca Oana-Monica.
l Numitul Crisan Achim - Margarit, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Localitatea
Toplita Muresului, Comuna Certeju de Sus, nr.
41, Judetul Hunedoara, este citat la Judecatoria Deva, Sectia civila, in ziua de 13 iunie
2019, ora estimata 09.30, la Sala 13, Completul
C 4 civil CC, in calitate de Parat in dosarul nr.
7309 / 221 / 2018, in proces cu Societatea Nationala de Radiocomunicatii S.A. prin Sucursala
Directia Radiocomunicatii Timisoara in calitate de reclamanta, obiectul cauzei fiind cerere
cu valoare redusa.

DIVERSE
l Badea Gheorghe, născut în 1909, în Raionul
Olteț, Nenciulești, decedat în 1962, Sanatoriul
Dobrița Gorj.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al
Lunch Food Industry SRL desemnat prin
hotararea nr.1284 din data de 02.05.2019,
pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila
in dosar nr. 1326/93/2017, notificã deschiderea
falimentului prin procedura generala prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva Lunch
Food Industry SRL, cu sediul in Sat Ştefăneștii de Jos, Comuna Ştefăneștii de Jos,
Strada Bușteni, Nr. 9, cladirea administrativa,
birourile numerotate 19,20,21, Etaj 2, Judet
Ilfov, CUI 33223785, nr. de ordine in registrul
comertului J23/2311/2016. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii procedurii insolventei impotriva Lunch Food Industry SRL
vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Ilfov - Secţia
Civila, cu referire la dosarul nr. 1326/93/2017,
in urmatoarele conditii: a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor prevăzute la art. 146 alin. (3) din L.
nr. 85/2014, în vederea întocmirii tabelului
suplimentar va fi de 45 de zile de la trecerea la
faliment, respectiv 17.06.2019; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului
suplimentar al creantelor va fi de 30 de zile de
la expirarea termenului prevăzut la lit. a),
respectiv 17.07.2019; c) termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi
de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv consolidat nu va
depăși termenul de 30 de zile de la expirarea
termenului prevăzut la lit. b), respectiv,
16.08.2019.
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 Administrația Națională „Apele
Române” aviz de gospodărire a apelor pentru
desfășurarea unor investiții privind realizarea
lucrării: „Regularizare pârâu Cremeni în
orașul Bocșa, jud.Caraș-Severin”, lucrarea
este amplasată pe teritoriul administrativ al
orașului Bocșa, pârâul Cremeni, județul
Caraș-Severin. Această investiţie este nouă.
Scopul lucrărilor proiectate pentru „Regularizare pârâu Cremeni în orasul Bocșa, jud.
Caraș-Severin”, sunt: -Zid de piatră brută150.00m; -Subzidiri- 178.50m; -Apărări cu
gabioane- 2787.00m; -Zid de sprijin beton233.50m; -Zid de apărare b.a.- 165.00m;
-Praguri din gabioane- 2buc.; -Praguri din
beton- 16m3. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare 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 Autoritatea finanțatoare, Comuna Sânzieni,
prin Consiliul Local Sânzieni, cu sediul în
comuna Sânzieni, sat Sânzieni, nr.337, județul
Covasna, acordă finanțări nerambursabile
pentru activități nonprofit de interes general,
în conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor din
fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general. Domeniile de
intervenție selectate sunt: cultură și religie,
sportive și de tineret. Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile este valabil
pentru anul 2019. Beneficiari direcți:
-persoane fizice sau persoane juridice fără
scop patrimonial; -asociații ori fundații constituite conform legii -sau culte religioase recunoscute conform legii. Procedura aplicată:
finanțarea nerambursabilă acordată din
fonduri publice unui beneficiar se va face în
baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între comuna Sânzieni, județul

Covasna și beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte. Bugetul
finanțării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr.18/18.04.2019 este de
90.000Lei, defalcat pe domenii de activitate
astfel: 35.000Lei pentru Sport, 29.000Lei
pentru Cultură și Tineret, 26.000Lei pentru
susținerea Cultelor.
l Anunț de participare la selecția de proiecte
din cadrul „Programului anual de finanţări
nerambursabile al Comunei Satu Mare, jud.
Harghita, pentru activităţi non-profit, destinat
realizării viziunii din „Strategia de dezvoltare
locală a comunei Satu Mare pentru perioada
de programare 2014-2020”. Autoritatea
contractantă: Comuna Satu Mare, CIF:
16373065, adresa: str.Principală, nr.450, Satu
Mare, judeţul Harghita, telefon/fax:
0266.245.140, e-mail: satumarehr@freemail.
hu. Temei legal: Legea nr.350/2005, OG
nr.51/1998, OANS nr.130/2006. Sumă totală pe
anul 2019: 50.000Lei. Programul și bugetul
aferent este defalcată pe domenii care se
încadrează priorităților Strategiei de dezvoltare, după cum urmează: 1.Cultură14.000Lei; 2.Activități de tineret- 5.000Lei;
3.Sport- 8.000Lei; 4.Activități de prevenire și
intervenție a incendiilor- 23.000Lei. Dată-limită de depunere: 07.06.2019, ora 16.00, la
sediul autorității contractante. Dată selecție și
evaluare: 10.06.2019, ora 12.00. Dată afișare
rezultate: 11.06.2019, ora 12.00. Perioadă
finanțare: 28.06.2019-29.11.2019. Publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
nr.67, din 06 mai 2019.
l Anunţ de participare. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările și completările
ulterioare, Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de autoritate finanţatoare care
acţionează la nivel central, atribuie contracte
de finanţare în vederea desfășurării unor
proiecte interetnice, de promovare a identității
culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale
și de combatere a intoleranței în anul 2019.
Fondurile din care se finanţează aceste
proiecte sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 194/2019 pentru aprobarea modului
de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la
bugetul Secretariatului General al Guvernului
pe anul 2019, aprobat prin Legea bugetului de
stat pe anul 2019 nr. 50/2019. Programul anual
propriu pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în anul 2019, în care este menţionată o sesiune de selecţie este publicat în
Monitorul Oficial al României, nr. 58 din 17
aprilie 2019, Partea a VI-a. Data limită pentru
depunerea propunerilor de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale,
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de
combatere a intoleranței este 7 iunie 2019,
pentru proiecte a căror perioadă de desfășurare începe după data de 15 iulie 2019. Documentația fiecărui proiect se transmite
individual, într-un singur exemplar original, în
plic închis, numai prin servicii poștale, la
sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din București, strada Paris nr. 65, sector
1, cod poștal 011815. Pe plic se specifică
numele și adresa solicitantului, precum și
menţiunea „Pentru concursul de proiecte
2019, sesiunea iunie”. Termenul de 7 iunie
2019 reprezintă data serviciilor poștale.
Pentru sesiunea de selecție iunie 2019,
Comisia de evaluare și selecţie se va întruni în
intervalul de timp 3 - 5 iulie 2019. Departamentul pentru Relaţii Interetnice va exclude
de la procedura de atribuire a contractului de
finanţare nerambursabilă solicitanţii care se
află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.
21 alin. (1) din Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare. Suma solicitată DRI
pentru proiect trebuie să se încadreze între

minimum 20.000 lei și maximum 200.000 lei.
Orice aplicant eligibil poate depune un număr
maxim de două propuneri de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale,
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de
combatere a intoleranței. Criteriile de atribuire
care vor face posibilă evaluarea și selecţia
propunerilor de proiecte interetnice, de
promovare a identității culturale, lingvistice,
religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de
combatere a intoleranței și atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă sunt următoarele: Criterii generale de evaluare și selecţie:
• Obiective clar definite, strict legate de
domeniul relaţiilor interetnice, măsurabile,
abordabile, realiste şi încadrabile în timp. •
Concordanţă între scopul general, obiective,
activităţile propuse, rezultatele așteptate,
resursele umane şi financiare disponibile. •
Argumentarea necesităţii proiectului. • Definirea clară a grupului - ţintă, a participanţilor/
beneficiarilor. • Calitatea propunerii de
proiect. Criterii specifice de evaluare și
selecţie: a. Conţinutul proiectului - maximum
50 puncte (maximum 10 puncte/ criteriu). 1.
Complexitatea proiectului (de la structură
simplă la structură complexă a activităţilor). 2.
Claritatea obiectivelor, etapelor/ activităţilor și
a rezultatelor așteptate ale proiectului, relevanţa acestora în raport cu priorităţile anului
2019 stabilite la nivelul Departamentului
pentru Relaţii Interetnice. 3. Gradul de stimulare a dialogului intercultural, capacitatea de
promovare a unei atitudini pozitive faţă de
diversitatea etno-culturală. 4. Originalitatea și
caracterul inovator al proiectului, capacitatea
acestuia de a răspunde unor obiective de
durată. 5. Gradul de mediatizare/ vizibilitate
anticipat. b. Calitatea proiectului - maximum
30 puncte (maximum 10 puncte/ criteriu). 1.
Claritatea, logica și corectitudinea formulării
și argumentării proiectului. 2. Coerenţa dintre
obiective, activităţile propuse, rezultate și
buget. 3. Dimensiunea impactului prevăzut în
raport cu resursele umane și financiare estimate. c. Capacitatea de implementare a iniţiatorului - maximum 20 puncte (maximum 10
puncte/ criteriu). 1. Capacitatea financiară a
organizaţiei, inclusiv capacitatea de gestionare
a fondurilor provenite de la bugetul de stat. 2.
Experiența organizației inițiatoare și a coordonatorului de proiect în derularea unor proiecte
similar. Criteriile de evaluare și selecţie constituie criteriile pe baza cărora se va atribui
contractul de finanţare nerambursabilă. Se
califică pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile acele proiecte care însumează
minimum 70 puncte din cele 100 posibile. În
funcţie de fondurile destinate finanţărilor
nerambursabile, proiectele calificate beneficiază de finanţări nerambursabile, în ordinea
punctajului obţinut. Documentaţia pentru
elaborarea și prezentarea propunerilor de
proiecte interetnice, de promovare a identității
culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale
și de combatere a intoleranței poate fi accesată
pe site-ul Departamentului pentru Relaţii
Interetnice www.dri.gov.ro, pe prima pagină,
la rubrica, “Fonduri nerambursabile”.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos. nr
.716/246/2019..Petenta Varga Maria solicită
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de
uzucapiune asupra imobilului identificat în c.f.
307651 Pâncota (provenit din c.f.65 Măderat)
nr. top. 126-127/b/2 intravilan în supr. de 719
mp. imobil asupra căruia figurează ca proprietari întabulaţi sub B.1 Grozav Mitru care a
decedat în data de 2 aprilie 1969 și sub B.2
Grada Marta care a decedat la data de 15
august 1966. Petenta susţine că folosește acest
imobil de peste 30 de ani de la moartea proprietarilor în mod continuu, pașnic, public și sub
nume de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt
somaţi să depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar în termen
de 30 de zile de la ultima publicaţie se va
proceda la rezolvarea cererii.

III

l Se aduce la cunostința cetățenilor localității
că numitul Ile Alexandru a înaintat acțiune
pentru dobândirea dreptului de porprietate,
prin uzucapiune, asupra imobilului înscris în
CF 302346 Bîrzava, nr. top. 30- Slatina de
Mureș, compus din teren intravilan, pe numele
proprietarilor tabulari Ile Susana și Marta
Susana. Persoanele interesate sunt invitate să
facă opoziție la admiterea acțiunii cu mențiunea că instanța va păși la judecarea cererii în
termen de o lună de la data ultimei afișări. Cei
interesați sunt invitați să facă opoziții, cu
precizarea că, în caz contrar, în termen de 30
de zile de la data emiterii celei din urmă publicații se va trece la judecarea cererii.
l Somaţie. Se aduce la cunoștinţă celor interesaţi că Ţântea Marcel, a introdus la Judecătoria Făgăraș acţiune cu nr.4786/226/2018 prin
care solicită să se constate că a dobândit
dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului situat în Veneţia de Jos, nr.57, jud.
Brașov, compus din teren de 432mp înscris în
CF nr.854 Părău, nr. top. 729/1, 729/2 și asupra
imobilului situat în Veneţia de Jos, nr.60, jud.
Brașov, compus din teren de 848mp și imobilul
construcţie în cotă de 2/6 înscris în CF
nr.101541 Părău (nr. CF vechi 1612), nr. top.
737, 738 și în CF nr. 101541 Părău, nr. CF
vechi 1612, cu nr. top 737, 738, cu îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de art. 130 din Decretul
Lege nr.115/1938. Persoanele interesate pot
face opoziţie la Judecătoria Făgăraș în termen
de o lună de la data publicării prezentei
somaţii.
l Dosar nr. 929/246/2019. Din 23.04.2019.
Somatie emisa in temeiul art. 130 din Decretul
Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus prin
rezolutia din data de 22.04.2019, privind cererea
inregistrata sub dosar nr. 929/246/2019 al Judecatoriei Ineu, formulate de petentii, Dan Radu,
CNP 1641106020033, si Dan Maria Costina,
CNP 2471122020082, ambii domiciliati in Arad,
Str. Grivitei nr. 95, jud. Arad, avand ca obiect
uzucapiune cu termen de judecata la data de
29.05.2019 prin care solicita sa se constate ca, au
dobandit dreptul de proprietate pe titlu de
uzucapiune, asupra imobilului teren arabil
extravilan, inscris in CF nr. 2711 Taut, cu nr.
topographic 113-119/a.12/160, in suprafata de
6629 mp (0.6629 ha) teren necooperativizat prin
uzucapiune de 20 de ani de la moartea proprietarului tabular, defunctul Vasonan Craciun,
decedat la data de 11.02.1944. Prezenta somatie
se afiseaza timp de o luna de 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 interesati au
posibilitatea sa depuna 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 petentilor cu privire la constatarea dreptului lor de
proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare nr.1/07.05.2019. Societatea
Montana Trans SA, cu sediul social în municipiul Câmpina, str.Sălaj, nr.11, judeţul Prahova,
având codul unic de înregistrare nr.4251005 și
număr de ordine în Registrul comerţului
Prahova: J29/1878/1993, reprezentată legal de
administratorul unic Milu Mihail Ioan, în baza
dispoziţiilor art.117 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
pentru data de 28.05.2019, ora 10.00, la sediul
social al Societăţii Montana Trans SA, din
Câmpina, str.Sălaj, nr.11, judeţul Prahova, cu
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2018. 2.Aprobarea
raportului de activitate al administratorului
unic pentru anul 2018. 3.Aprobarea raportului
auditorului financiar independent pentru anul
2018. 4.Diverse. În cazul în care la data de
28.05.2019, ora 10.00, nu se va întruni
cvorumul legal, adunarea se reconvoacă
pentru data de 29.05.2019, ora 10.00, la aceeași
adresă și cu aceeași ordine de zi. SC Montana
Trans SA, prin Administrator Unic Milu
Mihail Ioan.

IV

ANUNȚURI

l Convocator: SC RPN Semtest Genetic
International SA, persoană juridică română,
cu sediul social în România, Baloteşti, şos.
Bucureşti, nr.18, jud.Ilfov, înregistrată în
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Ilfov sub nr.J23/912/2002, CUI: 10838447
(„Societatea”), în baza Legii 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, prin administrator unic Ulrich Dieter Brehmer,
convoacă prin prezentul Convocator
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 23 mai 2019, ora 11.00, la
adresa Ion Ghica, nr.4, etaj 3, Sector 3, Bucureşti, la care sunt convocaţi să participe toţi
acţionarii acesteia înscrişi în Registrul Acţionarilor la data 15 mai 2019 ca dată de referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale
de validitate stabilite de Actul Constitutiv,
Adunarea Generală Ordinară va fi reprogramată pentru ziua de 24 mai 2019, ora 11.00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Ordinea
de zi a adunării ordinare va fi următoarea: 1.
Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul
2018; 2.Descărcarea de gestiune a administratorului Societății domnul Ulrich Dieter
Brehmer pentru actele efectuate în exercițiul
financiar al anului 2018; 3.Împuternicirea
unor persoane pentru depunerea la ORC a
hotărârii. Acţionarii pot participa personal,
prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţi mandataţi cu procură specială.
Participarea se anunţă telefonic până la data
de 15 mai 2019. Informaţii suplimentare se
pot obţine la tel.0747.409.171, zilnic, între
orele 10.00 şi 16.00. Azi, 17.04.2019, 1 exemplar original. SC RPN Semtest Genetic International SA, Administrator unic prin
împuternicit Alexandra Epure.
l Convocator: SC SEMTEST -GENETIC SA,
persoană juridică română, cu sediul social în
România, Baia Mare, str.Victoriei, nr.149, cod
poştal 4800, jud.Maramureş, înregistrată în
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Maramureş sub nr.J24/1487/1991, CUI:
2204872 („Societatea”), în baza Legii 31/1990,
cu modificările şi completările ulterioare, prin
administrator unic dl.Ulrich Dieter Brehmer,
convoacă prin prezentul Convocator Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data
de 23 mai 2019, ora 12.00, la adresa: str.Ion
Ghica, nr.4, etaj 3, Sector 3, Bucureşti, la care
sunt convocaţi să participe toţi acţionarii acesteia înscrişi în Registrul Acţionarilor la data 15
mai 2019 ca dată de referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate stabilite
de Actul Constitutiv, Adunarea Generală
Ordinară va fi reprogramată pentru ziua de 24
mai 2019, ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Ordinea de zi a adunării ordinare
va fi următoarea: 1.Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2018; 2.Descărcarea de
gestiune a administratorului Societății domnul
Ulrich Dieter Brehmer pentru actele efectuate
în exercițiul financiar al anului 2018; 3.Împuternicirea unor persoane pentru depunerea la
ORC a hotărârii. Acţionarii pot participa
personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin
reprezentanţi mandataţi cu procură specială.
Participarea se anunţă telefonic pana la data
de 15 mai 2019. Informaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 0747.409.171, zilnic, între orele
10.00 şi 16.00. Azi, 17.04.2019, 1 exemplar
original. SC SEMTEST -GENETIC SA, prin
administrator unic Ulrich Dieter Brehmer prin
Alexandra Epure.
l Consiliul de Administraţie al S.C.M.
IGIENA în baza Actului Constitutiv, art.24,
alin.5, convoacă Adunarea Generala Extraordinară a cooperatorilor în ziua de 23.05.2019,
ora 8,30 la Sediul Societăţii, sala Studio Profesional având următoarea Ordine de zi: 1)
Aprobarea cumpărării unor spaţii după cum
urmează: -spaţiul din str. Calea Victoriei nr.14
(Lipscani 19), sector 3, U-95; -spaţiul din B-dul
Regina Elisabeta nr.59, sector 5, U -175;
-spaţiul din str. Calea Victoriei nr.128 A, sector
1, U -18. 2) Delegarea competenţei Consiliului
de Administraţie al SCM Igiena pentru a
împuternicii reprezentanţi legali pentru negocierea preţului de vânzare. 3) Aprobarea proiectului de hotărâri.

miercuri / 8 mai 2019

LICITAŢII
l SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I Petcu Viorica, scoate la vânzare
prin licitaţie publică în data de 16.05.2019 ora
14,00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova, ● teren intravilan si arabil in suprafata de 25.460 mp situat in Oltenita, Şos,
Călăraşi, Km 4, jud. Călăraşi si urmatoarele
cladiri situate pe acesta: • Cladire camin apa; •
Cladire bucatarie furaje; • Cladire cantina
filtru; • 2 cladiri hala; • Cladire moara; •
Rezervor apa. In caz de neadjudecare in data
de 16.05.2019, se vor organiza licitatii si in
datele de 23.05.2019, 30.05.2019, 06.06.2019,
13.06.2019 si 20.06.2019 ora 14,00. Taxa de
participare la licitaţie este de 100 RON + TVA,
garanţia de participare este de 10% din pretul
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face cu
ordin de plată în contul de lichidare sau în
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitatie se va face cel mai tarziu
cu o zi inainte de data licitatiei pana la ora
16,00. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte relaţii
privind activele scoase la vânzare puteţi obţine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.
l SC Lupu Confex S.R.L., prin lichidator
judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare
prin licitaţie publică cu strigare în data de
16.05.2019, ora 13.00 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A,
ap. 2, jud. Prahova următoarele bunuri: •
cladire situata in Urlati, str. 1 Mai, jud.
Prahova; cladirea se poate achizitiona atat in
bloc cat si separat pe nivele (S+P+E+M ). teren extravilan St - 22.366,35 mp situat in
Valea Bobului, Urlati, jud. Prahova ( in indiviziune cu doua persoane fizice); - autoutilitara
VW LT35, an fabricatie 2003; In caz de
neadjudecare in data de 16.05.2019, se vor mai
organiza licitatii, in zilele de 23.05.2019,
30.05.2019 si 06.06.2019 la ora 13.00. Taxa de
participare la licitaţie este de 100 RON plus
TVA, garanţia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plată în contul de lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie
se va face cel mai tarziu cu o zi inainte de data
licitaţiei pana la ora 16.00. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751.
l SC Vasrep Petro Construct SRL, prin lichidator judiciar Petcu Viorica IPURL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică în data de
16.05.2019, ora 14,30 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A,
ap. 2, jud. Prahova: • constructie (demisol,
parter si etaj) Scu - 457,10 mp si teren aferent
constructiei in suprafata totala de 2756 mp din
care 1864 mp Cc si 892 mp teren arabil situat
in comuna Filipestii de Targ, sat Marginenii de
Jos, jud. Prahova. In caz de neadjudecare in
data de 16.05.2019, se vor mai organiza licitatii,
in zilele de 23.05.2019, 30.05.2019, 06.06.2019,
13.06.2019, 20.06.2019, 27.06.2019, 04.07.2019,
11.07.2019, 18.07.2019, ora 14.30. Taxa de
participare la licitaţie este de 100 RON plus
TVA, garanţia de participare este de 10% din
valoarea pretului oferit plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plată în contul de
lichidare al SC Vasrep Petro Construct SRL.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va face cel mai
tarziu cu o zi inainte de data licitatiei pana la
ora 16,00. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte
relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244597751.
l Comuna Victoria, județul Iaşi, cu sediul în
satul Victoria, comuna Victoria, județul Iaşi,
cod fiscal 4540305, reprezentată de dl Crețu
Daniel - primar, scoate spre concesionare, prin
negociere directă, următoarele păşuni comu-

nale aflate în proprietatea publică a comunei
Victoria cu următorul pret minim de pornire:
Nr. crt. 1. T-8, P-80, L2 - 3 ha, Denumire
populară: Frăsuleni, Prețul minim de pornire:
304,38; Nr.crt. 2. T-8, P-80, L3- 2 ha, Denumire populară: Frăsuleni, Prețul minim de
pornire: 294,87; Nr.crt. 3. T-8, P-80, L10- 1 ha,
Denumire populară: Frăsuleni, Prețul minim
de pornire: 285,35; Nr. crt. 4. T-76, P-1058,
L3- 6 ha, Denumire populară: Stânca, Prețul
minim de pornire: 291,70; Nr. crt. 5. T-76,
P-1054, L6 - 12,5 ha, Denumire populară:
Stânca, Prețul minim de pornire: 313,51; Nr.
crt. 6. T-72, P-898, L1- 7 ha, Denumire populară: Ciritei - Stânca, Prețul minim de pornire:
293,75; Nr.crt. 7.T-45, P-380, L2- 18,5 ha,
Denumire populară: Sculeni, Prețul minim de
pornire: 334,20; Nr. crt. 8.T-45, P-380, L3- 14,5
ha, Denumire populară: Sculeni, Prețul
minim de pornire: 320,12; Termenul de concesiune - 7 ani. Relatii privind licitația, amplasamentul şi caietul de sarcini se pot obține de la
sediul Primăriei Victoria, satul Victoria,
comuna Victoria, cod 707580, telefon/fax
0232/295120, e-mail: primariavictoria@yahoo.
com, începand cu data de 09.05.2019. Data
limită de depunere a ofertelor: 20/05/2019, ora
12,00. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei
Victoria, jud. Iaşi, în data de 21/05/2019, ora
9.00.
l Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator în dosarul nr. 1424/111/2012 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
Sigma Prescom SRL, J05/841/1991, CUI:
70812 scoate la vânzare prin licitație publică:
imobil, în natură teren cu construcție (Calea
Clujului, nr.25), preț de strigare: 100.240,00 lei,
imobil, în natură parcelă de teren neconstruit
în suprafață de 360 mp (Calea Clujului, nr.27),
preț de strigare: 91.630,00, imobil, în natură
apartament în casă comună (Calea Clujului,
nr.29), preț de strigare 20.440,00 lei, imobil, în
natură apartament în casă comună (Calea
Clujului, nr.29), preț de strigare 6.370,00 lei si
bunurile mobile, în speță maşini şi utilaje de
prelucrare, precum şi bunuri din categoria
biroticelor, preț de strigare 51.310,00 lei. Licitația va avea loc în data de 22.05.2019 ora
12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereuşită
licitația se va relua în data de 29.05.2019,
05.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019 la aceeaşi
oră şi adresă. Participanți vor trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în valoare de 500 lei +
TVA pentru bunuri mobile şi 1.500 lei + TVA
pentru bunuri imobile ce va cuprinde şi regulamentul de vânzare. Cererea de participare la
licitație se depune la sediul lichidatorului judiciar fie personal fie prin fax / e-mail cu cel
puțin 3 zi înainte de data licitației publice.
Cererii de participare la licitație i se va anexa
dovada achitării caietului de sarcini şi dovada
achitării unei garanții de 10% din prețul de
pornire al bunului pentru care se licitează.
Informații suplimentare se pot obține de la
lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l Directia Silvica Valcea, organizeaza în data
de 20.05.2019, ora 11,00 licitatie publica,
pentru cesionarea dreptului de recoltare în
anul 2019 a ciupercilor comestibile din flora
spontana în următoarea sortimentaţie: Sortimentul/Specia: 1.Tuber sp –trufe - 2,0 to; 2.
Boletus edulis- hribi - 20,0 to; 3. Cantarellus
cibarius-galbiori - 20,0 to. Pot participa agenţi
economici care nu au datorii financiare faţă de
Directia Silvica Valcea sau alte direcţii silvice
ale Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA.
Cererea de participare, impreuna cu oferta, se
va depune la sediul Directiei Silvice Vâlcea
până în data de 20.05.2019, orele 10,45, însoţită
de: - Statutul societatii; - Certificatul de inregistrare la R.C.; - Codul fiscal; - Codul IBAN
(contul bancar); - Delegatie de imputernicire,pentru cel ce reprezinta societatea; - Dovada
achitarii garantiei. Caietul de sarcini poate fi
consultat pe www.valcea.rosilva.ro, rubrica
anunturi- achizitii/vanzari publice. Pentru
detalii sau lamuriri suplimentare va puteti
adresa DS Valcea -0250/735840 sau ing Iosif
Adrian -0732/620977.

l Directia Silvica Valcea, organizeaza in data
de 20 mai 2019, ora 10,00, la sediul sau din Str
Carol I, nr 37, Rm Valcea, licitatie pentru
valorificarea fructelor de padure, ce se vor
recolta in anul 2019, in urmatoarea sortimentatie, in stare proaspata: - Rosa canina (
maces), proaspete, nesortate , vrac - 150 tone
- pret pornire 3200 lei/tona, in 3 loturi de cate
50 tone; - Rubus hirtus ( mur) , prospete - 60
tone- pret pornire 4500 lei/tona, in 2 loturi de
cate30 tone; Preturile nu contin TVA. Loturile
neadjudecate prin licitatie se supun procedurii
de negociere. Caietul de sarcini poate fi
consultat pe site-ul RNP-Romsilva sau pe
site-ul Directiei Silvice Valcea. Ofertele se vor
depune la secretariatul DS Valcea, pana in
ziua de 20 mai 2019, inclusiv, ora 09,45.
Caietul de sarcini poate fi consultat pe www.
valcea.rosilva.ro, rubrica anunturi- achizitii/
vanzari publice. Pentru detalii sau lamuriri
suplimentare va puteti adresa DS Valcea
-0250/735840 sau ing Iosif Adrian
-0732/620977.

19.06.2019, orele 10:00. Caietul de sarcini se
poate procura de la sediul Primăriei orasului
Bragadiru -şos. Alexandriei nr. 249, judeţul
Ilfov -compartiment Administrație Publică
Locală (etajul 2), contra sumei de 100 lei.
Cererea de înscriere la licitaţie însoţită de
documentele solicitate, conform Caietului de
sarcini, se vor depune până la data de
17.06.2019, orele 16:00, la Registratura Primăriei oraşului Bragadiru judeţul Ilfov. Relaţii la
telefon 021 448 07 95.

l Municipiul Dragasani cu sediul in str. Piata
Pandurilor nr. 1, anunta licitatie publica
deschisa pentru data de 30.05.2019 orele 10.00
in Sala de Sedinte a Consiliului Local al Mun.
Dragasani , in vederea concesionarii terenului
in suprafata de 50.000 m.p. situati in str. Livezilor F.N. Data limita de depunerii a documentatiei de licitatie este de 29.05.2019 orele 13.00.
Caietul de Sarcini se poate ridica de la Biroul
Contracte in urma achitarii cu numerar a
sumeide 54 leila Casieria Mun. Dragasani.
Relatii suplimentare la numarul de telefon
0766229255.

l SC Westgate Romania SRL declară pierdut
Registru Unic De Control pentru spațiul din
Şos.Olteniței, 83C, Calea Văcăreşti 391 Sun
Plaza, sector 4.

l Municipiul Dragasani cu sediul in str. Piata
Pandurilor nr. 1, anunta licitatie publica
deschisa pentru data de 30.05.2019 orele 10.30
in Sala de Sedinte a Consiliului Local al Mun.
Dragasani , in vederea concesionarii terenului
in suprafata de 7,29 m.p. situati in str.Popa
sapca Nr. 3 Bl M3 ScA, Ap.1. Data limita de
depunerii a documentatiei de licitatie este de
29.05.2019 orele 13.00. Caietul de Sarcini se
poate ridica de la Biroul Contracte in urma
achitarii cu numerar a sumei de 54 leila Casieria Mun. Dragasani. Relatii suplimentare la
numarul de telefon 0766229255.
l Turnatoria Centrala Orion S.A., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, conform hotararii creditorilor, vinde la
licitatie, urmatoarele bunuri: - Masina de
impuscat miezuri BICOR, avand nr. inventar
20136, la pretul de 28.482,40 euro, fara TVA; Linie de formare in forme fara rame, avand nr.
inventar 20418, la pretul de 240.446,40 euro,
fara TVA; - Instalatie dezbatere, avand nr.
inventar 20375, la pretul de 11.729,60 euro,
fara TVA; - Instalatie de regenerat nisip, avand
nr. inventar 20236, la pretul de 24.316 euro,
fara TVA; - Instalatie formare cu silicat, avand
nr. inventar 20388, la pretul de 664,80 euro,
fara TVA. Pretul bunurilor mobile mai sus
mentionate, este diminuat cu 20 % din pretul
de evaluare, conform Hotararii creditorilor nr.
707/29.03.2019. Licitatia se va tine in data de
10.05.2019 ora 11:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, iar in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in
data de 13.05.2019, 14.05.2019, 15.05.2019,
20.05.2019, 21.05.2019, 22.05.2019. 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.
Dosarul de prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la sediul lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 0244597808;
email:office@andreiioan.ro; mobil: 0723357858;
www.andreiioan.ro.
l Consiliul Local al oraşului Bragadiru,
județul Ilfov, scoate la licitaţie publică deschisă,
în vederea închirierii, terenul în suprafaţă de
60 mp, situat în domeniul public al oraşului
Bragadiru –KM 9+100, județul Ilfov, cu destinația amenajării unei construcții provizorii
pentru desfăşurarea activității de Agenție
imobiliară. Licitaţia va avea loc în data de

PIERDERI
l Pierdut 3 planuri arhitectură “vizat spre
neschimbare- Primăria sector 5 Bucureşti”
(P+1E+2E parțial) din documentația autorizare construire 103T/01.04.2016 pe numele
Voinea Daniela Monica. Le declar nule.
l Salva Software SRL-D (34812274) declar
pierdute şi nule: Certificatul de Înregistrare şi
Ceritificatul Constatator De Autorizare.

l Pierdut certificat de pregătire profesională a
conducătorului auto - transport mărfuri,
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Trofin
Virgil din comuna Răuceşti, județul Neamț. Se
declară nul.
l Pierdut act legitimație călătorie student pe
numele Diaconescu George Florin, emis de
Facultatea de Litere Spiru Haret Bucureşti. Îl
declar nul.
l Asociația Clubul Sportiv Centura Neagră
Craiova declară pierdut şi nul certificat de
înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, Încheiere Nr.1/15.01.2002, dosar
nr.112/PJ/A/2001, Judecătoria Craiova.
l Pierdut atestate profesionale pe numele
Huluta Tomna, atestat profesor legislație seria
APL nr. 0011959 şi atestat instructor auto seria
AIC nr.0041208. Le declar nule.
l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr.
2879633 din 07.02.2014, al SC North Hill Business Consulting SRL cu sediul social în str.
Nicolae Caramfil nr. 28, Bucureşti, sector 1,
CUI 23110177 şi cu nr. de ordine în Registrul
Comerţului J40/929/24.01.2008.
l Pierdut certificat constatator al SC Nicolas
–Alessia Impex SRL, cu sediul în sat Tărtăşeşti,
com. Tărtăşeşti jud. Dâmboviţa DN -7 Bucureşti –Piteşti nr. 369, cod unic de înregistrare
23894465 din data de 19.05.2008, număr
Registrul Comerţului J15/681/2008 din data de
16.05.2008
l Pierdut certificat înregistrare şi certificat
constatator pentru sediu social ale societăţii
Ambient Events SRL cu sediul în jud. Călăraşi,
sat Pasărea, com. Frumuşani, Tarla 92, Parcela
5, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J51/573/02.10.2018, având CUI 3790959. Le
declarăm nule.
l Dragomir I. Simona declar pierdută cartea
de identitate cu cardul de sănătate pe acelaşi
nume Dragomir I. Simona.
l Pierdut paşaport pe numele Matei Irina
Bianca. Îl declar nul.
l Pierdut carnet de student pe numele Zeleş
Dragoş Florentin emis de Universitatea de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară,
Facultatea de Inginerie şi Management în
Alimentaţie Publică şi Agroturism. Îl declar
nul.
l Pierdut contract de vânzare –cumpărare cu
nr. 5452/1967 pe numele Dinu Mihail, din
b-dul Nicolae Grigorescu nr. 43, bl. D1. Sc. B,
emis de Oficiul pentru Locuinţe Proprietate
Personală.

