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OFERTE SERVICIU
l Fabrica de cherestea langa Hateg, jud 
Hunedoara, angajeaza muncitori calificati/
necalificati, salariu 3000/2500 lei/luna. Relatii 
la tel: 0755665656.

l SC Pan David JCL SRL angajează șoferi 
autoturisme și camionetă. Cerințe: permis de 
conducere  cat .  B,  s tudi i  medi i . 
Tel.0724.200.024.

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 Drim Daniel Distribuţie FMCG SRL, cu 
sediul social în comuna Mărăcieni, sat Arge-
șelu nr. 74 J, jud. Argeș, angajează 12 mani-
pulanţi marfă, pentru punctul de lucru din 
comuna Dragomirești-Vale, str. Crăiţelor nr. 
1, jud. Ilfov. Persoana de contact Richiţeanu 
Ion, tel. 0755073159. Anunţ valabil în peri-
oada 10-15 mai 2019.

l Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Termoenergetica București-Ilfov, cu sediul în 
Str. Nerva Traian nr. 3, etaj. 10, sector 3, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi, pe durată 
nedeterminată: -Compartimentul Audit 
Intern -1 post Auditor intern; -Serviciul 
Monitorizare -1 post Expert; -Biroul Resurse 
Umane -1 post Specialist resurse umane. 
Dosarele de înscriere la concurs, se vor 
depune la sediul asociației, până la data de 
17.05.2019, ora 12:00. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia sunt precizate 
în Anunţurile extinse privind selecţia pentru 
ocuparea posturilor de mai sus și se găsesc la 
sediul asociaţiei si pe site www.aditbi.ro. 
Informații la telefon: 0722.295.558 -Biroul 
Resurse Umane.

l Serviciul Public Administraţia Pieţelor 
Petroșani organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de natură contractuală, 
astfel: -muncitor necalificat - 1 post. Pentru 
a ocupa un post contractual vacant sau 
temporar vacant candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții generale, 
conform art. 3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 
din 23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii de partici-
pare la concurs: -studii generale/8 clase. 
Concursul se va organiza la sediul Admi-
nistrației Piețelor Petroșani, în data de 03 
iunie 2019, ora 10 proba practică, data și 
ora interviului vor fi comunicate ulterior. 
Dosarele de înscriere la concurs pot fi 
depuse din data de 10.05.2019 până în data 
de 23.05.2019, ora 14, la registratura Admi-
nistrației Piețelor Petroșani (după ce vor fi 
verificate la Compartimentul de Resurse 
umane). Relaţii suplimentare pot fi obţi-
nute la telefon 0254.542622 sau la sediul 
instituţiei.

l Comuna Mogoș, județul Alba, organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unei funcții 
contractuale vacante de asistent medical 
comunitar, cu studii postliceale, în cadrul 
Compartimentului Asistență Socială din 

Aparatul de Specialitate al Primarului 
Comunei Mogoș. Concursul se va desfă-
șura la sediul Primăriei Mogoș, conform 
următorului calendar: -Depunerea dosa-
relor de concurs: 15.05.2019-24.05.2019, 
între orele 9.00-16.00; -Analiza și selecția 
dosarelor: 27.05.2019, ora 11.00; -Proba 
scrisă în data de 3 iunie 2019, ora 11.00; 
-Proba de interviu în data de 5 iunie 2019, 
ora 11.00. Condiții specifice: -Diplomă/
certificat de absolvire a studiilor postliceale 
în domeniul asistenței medicale; -Certificat 
(adeverință) de membru OAMGMAMR 
care să ateste dreptul de exercitare a profe-
siei de asistent medical. Date contact: 
tel.0258.700.100, e-mail: primariamogos@
yahoo.com.

l Aeroclubul României  cu sediul în Bucu-
rești, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante- personal contractual- în 
data  de 04.06.2019, ora 10.00  proba scrisă, 
respectiv în data 10.06.2019, ora 10.00 
interviu. Dosarele se depun la  sediul Aero-
clubului României  până la data 24.05.2019, 
ora 12.00. Relaţii suplimentare se obţin  la 
telefon 0372.705.952. Candidaţii trebuie  să 
îndeplinescă condiţiile specifice pentru 
posturile scoase la concurs astfel: Pilot 
instructor cl.a II-a -2 posturi: 1 post la AT 
București și 1 post la AT Suceava: -studii 
medii și licenţă personal navigant; -deţinător 
al licenţei de pilot și al calificării/ certifica-
tului de instructor pentru minim o clasă/ un 
tip de aeronave și deţinător al unei licenţe de 
pilot pe o altă clasă/ tip de aeronavă, sau 
-deţinător al licenţei de pilot și al calificării/ 
certificatului de instructor pentru minim o 
clasă/ un tip de aeronave și deţinător al 
licenţei naţionale de instructor parașutist. 
Instructor parasitism- 1 post la AT Bucu-
rești: -studii medii și licenţă personal navi-
gant; -deţinător al licenţei naţionale de 
parașutist și al calificărilor superioare de 
instructor și recepţie și control, și  deţinător 
al autorizaţiei specifice de TANDEM, SL, în 
termen de valabilitate. Pilot aeronave Cl.a  
III-a- 5 posturi- câte un post un următoarele 
locaţii: Serv. Siguranţă Aeronautică, Serv. 
Aeronave Ultraușoare, Comp. Aeromode-
lism, AT Caransebeș, AT Sibiu: -studii medii  
și licenţă de personal navigant; -deţinător al 
licenţei de pilot pentru minim o clasă/ un tip 
de aeronave. Dispecer operaţiuni zbor debu-
tant- 1 post Serv. Informare Zboruri- Navi-
gaţie: -Studii medii +Curs de calificare 
+Licenţă; -Licenţă personal operativ aerona-
utic în termen de valabilitate. Inginer aviaţie 
cl.I - 1 post AT Craiova: -Studii superioare 
tehnice- Facultatea de inginerie aerospaţială; 
-licenţă personal tehnic aeronautic; -vechime 
în specialitate: 9,5 ani. Inginer aviaţie cl.a 
IV-a- 1 post Biroul Tehnic- Tehnologic: 
-Studii superioare tehnice- Facultatea de 
inginerie aerospaţială; -licenţă personal 
tehnic aeronautic; -vechime în specialitate: 
minimum 6 luni. Inginer aviaţie  debutant- 2 
posturi în câte un post în următoarele locaţii: 
Biroul Tehnic- Tehologic, Compartimentul 
Proiectare: -Studii superioare tehnice- Facul-
tatea de inginerie aerospaţială. Mecanic 
aviaţie debutant- 2 posturi în câte un post în 
următoarele locaţii: AT Craiova, AT Sibiu; 
-studii medii  sau școală profesională- profil 
tehnic. Economist Gr.I- Serviciul Resurse 
Umane: -studii superioare economice; -expe-
rienţă în domeniul resurselor umane de 
minimum 2 ani; -vechime în specialitate: 3,5 
ani. Referent de specialitate Gr.I-  Serviciul 
Comercial și Achiziţii Publice- 1 post: -studii 

superioare economice, tehnice sau juridice; 
-vechime în specialitate minim 6,5 ani. Refe-
rent de specialitate Gr. I- Tg. Mureș- 1 post: 
-studii superioare economice; -vechime în 
specialitate minim 6,5 ani.  Calendarul  de  
desfășurare a concursului: -13.05- 
24.05.2019- depunere dosare  înscriere 
concurs (ora 12,00); -27.05.2019- selecţie 
dosare  și afisare rezultat; -28.05.2019- depu-
nere contestaţii selecţie dosare; -29.05.2019- 
soluţionare contestaţii selecţie dosare și 
afișare; -04.06.2019- proba scrisă- ora 10.00; 
-05.06.2019- afișare rezultate proba scrisă, 
ora 12,00; -06.06.2019- contestaţii probă 
scrisă, ora 12,00; -07.06.2019- afișare rezultat 
contestaţii probă scrisă, ora 12,00; 
-10.06.2019- interviu începând cu ora 10,00; 
-11.06.2019- afișare rezultate interviu ora 
12,00; -12.06.2019- depunere contestaţii 
interviu; -13.06.2019- soluţionare contestaţii 
interviu și afișare rezultate finale, ora 12,00. 
Informaţii privind înscrierea la concurs și 
depunerea dosarelor. Candidaţii trebuie să 
îndeplinescă condiţiile minime de vechime 
în specialitate  necesare exercitării funcţiei. 
În termen de 10 zile de la publicarea anun-
ţului, respectiv până în data de 24.05.2019  
ora 12:00,  candidaţii depun dosarul de 
concurs care va conţine obligatoriu: a) 
Formularul de înscriere (se pune la dispo-
ziţie de către Serviciul Resurse Umane al 
Aeroclubului României); b) Copia actului de 
identitate; c) Copia diplomei de studii și a 
altor acte care atestă efectuarea specializării; 
d) Copii licenţe care atestă specializarea 
pentru postul solicitat; e) Copia carnetului 
de muncă  și/sau adeverinţă care  să ateste 
vechimea în muncă  și după caz, vechimea 
în specialitate necesare ocupării funcţiei; f)  
Curriculum Vitae; g) Cazierul judiciar; h) 
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată de medicul de 
familie sau  de către unităţi sanitare abilitate 
și  care să conţină în clar, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia- în format 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice. Actele prevăzute la  pct. 2 lit.b)- e)  
vor fi prezentate și în original,  în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu acestea.

l Inspectoratul de Stat în Construcţii -ISC 
scoate la concurs funcţiile publice de execuţie 
vacante, pe perioadă nedeterminată: 
-Inspector în construcţii, clasa l, grad profesi-
onal debutant -fără vechime în specialitatea 
studiilor -1 post -Compartimentul Suprave-
gherea Pieţei Produselor pentru Construcţii, 
Autorizare Laboratoare, Responsabili 
Tehnici cu Execuţia și Diriginţi de Şantier, 
Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea, 
Inspectoratul Regional în Construcţii 
Sud-Vest Oltenia; -Inspector în construcţii, 
clasa I, grad profesional asistent -minimum 1 
an vechime în specialitatea studiilor -1 post 
-Serviciul Autorizare Laboratoare, Responsa-
bili Tehnici cu Execuţia și Diriginţi de 
Şantier, Direcţia Supravegherea Pieţei 
Produselor pentru Construcţii, Autorizare 
Laboratoare, Responsabili Tehnici cu 
Execuţia și Diriginţi de Şantier -Inspecto-
ratul de Stat în Construcţii -ISC -aparat 
central; -Inspector în construcţii, clasa l, grad 
profesional principal -minimum 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor -1 post 
-Compartimentul Supravegherea Pieţei 
Produselor pentru Construcţii, Autorizare 
Laboratoare, Responsabili Tehnici cu 
Execuţia și Diriginţi de Şantier, Inspectoratul 
Judeţean în Construcţii Giurgiu, Inspecto-
ratul Regional în Construcţii Sud Muntenia; 
-Inspector în construcţii, clasa I, grad profe-

sional superior -minimum 7 ani vechime în 
specialitatea studiilor -1 post -Serviciul 
Autorizare Laboratoare, Responsabili 
Tehnici cu Execuţia și Diriginţi de Şantier, 
Direcţia Supravegherea Pieţei Produselor 
pentru Construcţii, Autorizare Laboratoare, 
Responsabili Tehnici cu Execuţia și Diriginţi 
de Şantier -Inspectoratul de Stat în 
Construcţii -ISC -aparat central. Condiţii de 
participare pentru inspectorii în construcţii: 
Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în știinţe inginerești. Condiţii 
specifice pentru inspectorii în construcţii: 
Aviz medical de la medicina muncii cu speci-
ficaţia „apt pentru lucrul la înălţime”. Proba 
scrisă a concursului se va desfășura în data 
de 10.06.2019, ora 10.00, la sediul Inspectora-
tului de Stat în Construcţii -ISC din Bucu-
rești, str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. Data și 
ora interviului se afișează obligatoriu odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării prezentului 
anunţ în Monitorul Oficial al României, 
Partea a lll-a, la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcţii -ISC, etajul 5, camera 3. 
Condiţiile de participare la concurs și biblio-
grafia se vor afișa la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcţii -ISC și pe site-ul ISC 
(www.isc.gov.ro). Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon: 
021.318.17.00, interior: 126.

l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanța, cu sediul în municipiul 
Constanța, str.Sentinelei, nr.40, județul 
Constanța, organizează concurs în conformi-
tate cu HG 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru ocuparea 
unui post contractual, normă întreagă, 

permanent vacant de administrator II, în 
cadrul Serviciului RUNOS- Achiziții 
Publice- Aprovizionare- Transport- Adminis-
trativ. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.06.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 06.06.2019, ora 
10.00; -Proba practică în data de 06.06.2019, 
ora 12.00. În conformitate cu prevederile 
OMS nr.1470 din 10.11.2011, pentru apro-
barea criteriilor privind angajarea și promo-
varea în funcții, grade și trepte profesionale a 
personalului contractual din unitățile sani-
tare publice din sectorul sanitar, candidații 
participanți la concurs trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -studii medii 
(M) sau postliceale (PL); -diplomă de absol-
vire a învăţământului postliceal de speciali-
tate economic sau tehnic; -minim 1 an 
vechime în activitate. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, la sediul spitalului, ora 10.00 
-Biroul RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, Biroul RUNOS, persoană 
de contact: Paciu Luminita, telefon: 
0241.486.333.

l Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor, cu sediul în locali-
tatea Brăila, strada Calea Galați, nr.344, 
județul Brăila, în baza Legii 188/1999, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcții publice vacante din cadrul 
Serviciului Control Oficial Sănătate și 
Bunăstare Animală: -1 post de consilier, 
clasa I, grad profesional asistent; -1 post de 
consilier, clasa I, grad profesional superior. 
Condițiile de participare la concurs pentru 
funcția publică de execuție vacantă de: 1.
consilier, clasa I, grad profesional asistent: 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
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durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul fundamental științe 
biologice și biomedicale, ramura de știință 
medicină veterinară, domeniul de licență 
medicină veterinară, specializarea medicină 
veterinară; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice de 
execuție de consilier, grad profesional asis-
tent: minimum 1 an. Condițiile de partici-
pare la concurs pentru funcția publică de 
execuție vacantă de: 1.consilier, clasa I, grad 
profesional superior: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul fundamental științe biologice și biome-
dicale, ramura de știință medicină 
veterinară, domeniul de licență medicină 
veterinară, specializarea medicină veteri-
nară; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice de 
execuție de consilier, grad profesional supe-
rior: minimum 7 ani. Concursul va avea loc 
în data de 10 iunie 2019 (proba scrisă), ora 
11.00, iar interviul în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la proba scrisă, la sediul 
Direcției Sanitare Veterinare și pentru Sigu-
ranța Alimentelor din Brăila, str.Calea 
Galați, nr. 344. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în termen de 20 
zile de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a. 
Date contact: DSVSA Brăila, telefon: 
0239.610.689, fax: 0239.610.691, adresă de 
e-mail: office-braila@ansvsa.ro, persoană de 
contact: ec. Mures Violeta -consilier, grad 
profesional superior.

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Transpor-
turi Navale -CERONAV, cu sediul în locali-
tatea Constanța, str.Pescarilor, nr.69A, 
județul Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de economist, grad specialist IA, în 
cadrul Biroului Contabilitate și Bugete, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 18.06.2019, ora 10.00; -Proba orală (inter-
viul) în data de 19.06.2019, ora 10.00. 
Această probă va fi susţinută doar de candi-
daţii declaraţi admiși la proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul economic, 
cu specializare financiar-contabilitate; 
-vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni; 
-experiență în contabilitate de minim 6 ani. 
Candidații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 24.05.2019, 
ora 15.00, la sediul din str.Pescarilor, 
Constanța. Relaţii suplimentare la sediul 
CERONAV, str.Pescarilor, nr.69A, persoană 
de contact: Pop Ionela, telefon: 024.639.595, 
e-mail: ionelapop@ceronav.ro.

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Transpor-
turi Navale -CERONAV, cu sediul în locali-
tatea Constanța, str.Pescarilor, nr.69A, 
județul Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de inspector de specialitate, grad 
III, în cadrul Serviciului Programe Euro-
p e n e  ș i  I M O ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
06.06.2019, ora 10.00; -Proba orală (inter-
viul) în data de 07.06.2019, ora 10.00. 
Această probă va fi susţinută doar de 

candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
filologie -specializare limbă engleză; 
-vechime în muncă de minim 6 luni. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la 
concurs pâna la data de 24.05.2019, ora 
15.00, la sediul din str.Pescarilor, Constanța. 
Relaţii suplimentare la sediul CERONAV, 
str.Pescarilor, nr.69A, persoană de contact: 
Pop Ionela, telefon: 0241.639.595, e-mail: 
ionelapop@ceronav.ro.

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Transpor-
turi Navale -CERONAV, cu sediul în locali-
tatea Constanța, str.Pescarilor, nr.69A, 
județul Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de inspector de specialitate, grad 
III, în cadrul Serviciului Logistică, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
04.06.2019, ora 10.00; -Proba orală (inter-
viul) în data de 05.06.2019, ora 10.00. 
Această probă va fi susţinută doar de candi-
daţii declaraţi admiși la proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul juridic; 
-vechime în muncă de minim 6 luni. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 24.05.2019, ora 
15.00, la sediul din str.Pescarilor, Constanța. 
Relaţii suplimentare la sediul CERONAV, 
str.Pescarilor, nr.69A, persoană de contact: 
Pop Ionela, telefon: 0241.639.595, e-mail: 
ionelapop@ceronav.ro.

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Transpor-
turi Navale -CERONAV, cu sediul în locali-
tatea Constanta, str.Pescarilor, nr.69A, 
județul Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de inginer, grad II, în cadrul 
Compartimentului IT, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
11.06.2019, ora 10.00; -Proba orală (inter-
viul) în data de 12.06.2019, ora 10.00. 
Această probă va fi susţinută doar de candi-
daţii declaraţi admiși la proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență -Facultate de inginerie; 
-certificat ECDL -nivel avansat; -vechime în 
muncă de minim 6 luni; -cunoștințe grafică 
și proiectare pe calculator. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de 24.05.2019, ora 15.00, la 
sediul din str.Pescarilor, Constanța. Relaţii 
suplimentare la sediul CERONAV, str.
Pescarilor, nr.69A, persoană de contact: Pop 
Ionela, telefon: 0241.639.595, e-mail: ione-
lapop@ceronav.ro.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucu-
rești, organizează concurs  la sediul din 
București, Str. Radu Voda nr. 26-26A, Sector 
4, în vederea ocupării  funcției contractuale 
vacante de șofer treapta profesională I la 
Biroul Administrativ din cadrul serviciului 
Economic, Financiar și Achiziții Publice, în 
data de 06.06.2019, la ora 10,30 proba scrisă, 
iar în data de 10.06.2019 la ora 10,30 proba 
practică. Data și ora susţinerii interviului se 

afișează odată cu rezultatele la proba prac-
tică. Condiții generale de participare la 
concurs: -candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 din 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii medii/generale 
absolvite cu diplomă/certificat; -vechime în 
specialitate: minim 1 ani în functia de 
conducator auto/șofer. -Abilități, calități și 
aptitudini necesare: Aptitudini de mecanică 
și electricitate auto, abilități pentru condu-
cerea unui vehicul, seriozitate și profesiona-
lism; -Carnet auto profesionist categoria B și 
C; -Cazier auto eliberat de către Brigada 
Rutieră. Dosarele de înscriere la concurs se 
vor depune la sediul Inspectoratului Terito-
rial de Muncă Bucuresti, Biroul Resurse 
Umane, în perioada 14.05 – 27.05. 2019, ora 
16,30. Condiţiile de participare la concurs, 
bibliografia și actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere la concurs sunt 
afișate la sediul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă București și pe site-ul www.itmbucu-
resti.ro si pe portalul posturi.gov.ro. Relaţii  
suplimentare  se  pot  obţine la  telefonul: 
021.330.16.16/222  la d-na Stan Elena 
Corina –inspector, e-mail elenacorina.stan@
itmbucuresti.

l Primăria Comunei Ștefăneștii de Jos 
-Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea 
funcției publice vacante de Referent, clasa 
III, grad profesional Asistent -Comparti-
ment Registru Agricol și Protecția Mediului. 
Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de Referent, 
clasa III, grad profesional Asistent -Compar-
timent Registru Agricol și Protecția 
Mediului: -studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în specialitatea studiilor: 6 
luni; Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefă-
nești nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, jud. 
Ilfov în data de 12 Iunie 2019, începând cu 
ora 11:00 -proba scrisă. Interviul va avea loc 
în data de 14.06.2019. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în termen de 20 
zile de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial, respectiv de la data 10.05.2019 
până la 29.05.2019 ora 14:00, iar documen-
tele de participare sunt cele prevăzute de art. 
49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008. Selecţia dosarelor de concurs se 
realizează în 5 zile lucrătoare de la expirarea 
datei limită de depunere a dosarelor, cu 
menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. 
Afișarea rezultatelor se va face până in data 
de 05.06.2019, ora 14:00. Alte informaţii 
referitoare la organizarea concursului pot fi 
obţinute la nr. de telefon 021-361.35.29 
-doamna Stanca Ștefania -Consilier Asistent.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucu-
rești, cu sediul în str. Radu Vodă nr.26-26 A, 
sector 4, București, organizează concurs în 
vederea ocupării  funcţiei publice de 
execuţie vacante de inspector de muncă, 
clasa I, grad profesional debutant din cadrul 
Serviciului Monitorizare Relaţii de Muncă 
Contracte Colective de Muncă -Biroul 
Monitorizare Relaţii de Muncă. Condiţiile 

de participare sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niile fundamentale: știinţe inginerești,știinţe 
agricole și silvice, știinţe juridice, știinţe 
economice sau în specializările: sociologie, 
psihologie, medicină, administraţie publică 
și știinţe politice. -Perfecţionări (speciali-
zari): -curs de arhivistică. -Cunoștințe de 
operare /programare pe calculator (necesi-
tate și nivel): -cunoștinţe de operare calcu-
lator/ atestate cu diplomă /certificat - nivel 
mediu. -Vechime minimă în specialitatea 
studiilor: -Concursul se desfășoară la sediul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucu-
rești din str. Radu Vodă nr.26-26 A, sector 4, 
în data de 12.06.2019, ora 10,30 - proba 
scrisă. Data și ora susţinerii interviului se va 
afișa odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă 
București –Biroul Resurse Umane, în peri-
oada 10.05.2019 –29.05.2019 inclusiv. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la doamna 
Foișor Adina, inspector: str. Radu Vodă 
nr.26 -26 A, sector 4, București, telefon  
021.330.16.16/222, fax 021.331.76.14 și 
e-mail: adina.foisor@itmbucuresti.ro.

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă munte 4 camere, dependinţe, 
gaz, canal, grădină 1000 mp. 0762/765.659.

CITAŢII
l Se citeaza paratul Hofer Francesco domi-
ciliat in Neustadt, Germania, in proces cu 
Frant Clara Claudia Isabela, domiciliata in 
Sacele, str. Magheru nr. 23, jud Brasov in  
proces “Radiere promisiune de vanza-
re-cumparare”,la Judecatoria Lipova.
Termen de judecata; 12 iunie 2019.

l Doicescu Alexandru și Doicescu Cătălina 
sunt citați pentru arbitraj la Tribunalul de 
Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de 
Arbitraj și Mediere din mun. Iași, Bd. Ștefan 
cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. 
Iași, în calitate de pârâți, la data de 
27.05.2019, ora 11.00, în dosarul nr. 117/2018, 
având ca obiect acțiune în constatare, în 
proces cu Istrate Viorel, în calitate de recla-
mant.

l SC Gor Mix SRL, cu ultimul domiciliu 
cunoscut LOC. IASI, CUI 8428569, este 
chemat la Judecatoria IASI, cu sediul in Iași, 
str. Anastasie Panu nr. 25, camera Sala 3, 
Completul C 22, în ziua de  28.05.2019, ora 
08.30, in calitate de Pârât, în proces cu EON 
ENERGIE ROMANIA SA în calitate de 
Reclamant ,  pretent i i ,  dosar  nr. 
25016/245/2016.

l Se citează parata Olteanu Lăcrămioara 
Iliana, personal la interogatoriu, la Judecă-
toria Moinești, dosar 528/260/2019, termen 
15.05.2019, obiect decădere din drepturi 
părintești.   

l Numitul Matei Alexandru Marius 
Emilian, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Comuna Susanu, sat Stoiculești, județul 
Vâlcea  este citat la Judecătoria Drăgășani 
în data de 23.05.2019, ora 9:00, în calitate de  
pârât în dosarul nr. 2358/223/2018, în 
contradictoriu cu  reclamanta SC ASIROM 
VIG SA.

l Se citează pârâții Friedel Orly și Friedel 
Segal, în data de 24.05.2019 la Judecătoria 
Brașov, sala J3, ora 9.00 în dosar 
27023/197/2017 în proces cu Secărea Tudorel 
având ca obiect grănițuire.

l Se citează Giugelea Cristina Izabela, 
pentru 05 iunie 2019, ca pârâtă, în dosar nr. 
2447/241/2018, la Judecătoria Horezu, în 
proces cu Măcriș Georgeta.

l Dinu Niculin chem în judecată pe Voicu 
Florea în dosarul nr. 3509/329/2018, în data 
de 13.05.2019, ora 8.30, la Judecătoria Turnu 
Măgurele.

l Dinu Niculin chem în judecată pe Mohor 
Simion Floarea și Popa Ramona în dosarul 
nr. 3510/329/2018, în data de 13.05.2019, ora 
8.30, la Judecătoria Turnu Măgurele.

l Dinu Niculin chem în judecată pe Cârstea 
Andrei și Cârstea Gheorghe în dosarul nr. 
3511/329/2018 în data de 13.05.2019, ora 
8.30, la Judecătoria Turnu Măgurele.

l Sobeschi Costel este chemat de 29.05.2019, 
ora 13.00, la Societatea Profesională Nota-
rială ”Constantinescu Maricica și Potârniche 
Alina”, cu sediul în Galați, str.Brăilei, nr.136, 
bl.B-3, parter, apt.41, pentru dezbaterea 
succesorală privind defuncta Sobeschi Elena, 
cod numeric personal 2420605170357, dece-
dată la data de 13.08.2017, fosta cu ultim 
domiciliu în mun.Galați, str.Dorobanți, nr.29, 
jud.Galați.

l Domnul Aciocănesei Viorel, născut la data 
de 27.06.1961 în mun.Botoșani, fiul lui 
Mihaiu și Maria, domiciliat în mun.Botoșani, 
str.Calea Națională, nr.16, et.4, ap.22, jud.
Botoșani, este încunoștiințat că prin cererea 
înregistrată la Judecătoria Botoșani sub 
nr.5381/193/2019 din 24.04.2019 s-a solicitat 
declararea judecătorească a decesului 
dumneavoastră.

l Se citează Iuga Ion, cu domiciliul necu-
noscut în calitate de pârât, în data de 
14.05.2019, ora 9.00,  în dosarul 
nr.1270/336/2018, având ca obiect hotărâre 
care să țină loc de act autentic, aflat pe rolul 
Judecătoriei Vișeu de Sus, în contradictoriu 
cu Pop Georgeta Maria, în calitate de recla-
mantă.

l Eventualii succesibili ai defunctei 
Stepanov Elisabeta, decedată la data de 
28.01.2019, fostă cu ultimul domiciliu în 
București, Calea Vitan, nr.223, sector 3, sunt 
invitaţi să se prezinte la data de 04 iunie 
2019, orele 12.00-15.00, la sediul Societăţii 
Profesionale Notariale Mihalache Nicoleta 
Gabriela și Mihalache Cristina Mihaela cu 
sediul în București, Calea Șerban Vodă, 
nr.286, bloc 3A, sc.1, ap.1, parter, sector 4, 
pentru a lua parte la dezbaterea acestei 
succesiuni, af lată pe rol în Dosarul 
nr.31/2019. Pentru relaţii telefon 
021.335.04.76

DIVERSE
l S.C. Auto Marcu’s Grup S.A., cu sediul in 
Sos. Pantelimon, nr. 450, sector 2, Bucuresti, 
inregistrata la O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu CUI 
nr. RO 86, informeaza pe cei interesati ca s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei 
de mediu pentru activitatea conform codu-
rilor CAEN: 4520 - Intretinerea si repararea 
autovehiculelor - cu statii de vopsire/spalare 
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si 5610 -  Restaurante > 100 locuri, desfasu-
rata in  Sos. Pantelimon, nr. 450, sector 2, 
Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul 
Agentiei Pentru Protectia Mediului  Bucu-
resti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei 
Lukoil), intre orele 09:00 - 12:00, de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen 
de 10 zile de la data publicarii prezentului 
anunt.

l Nita Marius-Gabriel avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, Strada Dealului, Nr.2, 
bl.F8, sc.1, et.1, ap.6, Sector 6, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte indivi-
duale si functiuni complementare, orasul 
Buftea N.C.56660 judetul Ilfov, anunta 
publicul interesat   asupra solicitarii de obti-
nere a avizului Favorabil. Observatii/ 
comentarii si sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 
(tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile 
calendaristice de la publicarea anuntului.

l Iordan Ionut-Eduard  avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, Strada Izvorul Mure-
sului,  Nr.2, bl.D9, sc. 2, ap. 12, Sector 4, 
titular al planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte 
P+1+M,  functiuni complementare, amena-
jare circulatii, utilitati, comuna Berceni,  
N.C.2785 judetul Ilfov, anunta publicul 
interesat asupra solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil. Observatii/comentarii si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucuresti, str.
Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 15 zile calen-
daristice de la publicarea anuntului.

l Subsemnatul Matei Maria, cu domiciliul 
in comuna Berceni, judetul Ilfov str.Intrarea 
Crisana nr.6,  t itular al  planului 
P.U.Z.-Ansamblu de locuinte individuale 
P+1E+M, functiuni complementare, 
amenajare circulatii, utilitati, comuna 
Berceni, judet Ilfov, T5 P18/2/34, 35  anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de Oportunitate. 
Observatii/comentariil si sugestii se primesc 
in scris la Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 
3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen 
de 15 zile calendaristice de la publicarea 
anuntului.

l Gapie Mihai, cu domiciliul in comuna 
Berceni,  str.Marin Preda, nr.18, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu de locuinte indi-
viduale P+1E+M, functiuni complementare, 
amenajare circulatii, utilitati, comuna 
Berceni, judet Ilfov, T5, P18/4/26, 27 anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de Oportunitate. 
Observatii/comentarii si sugestii se primesc 
in scris la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul in 
municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, 
nr.3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen 
de 15 zile calendaristice de la publicarea 
anuntului. 

l Exclusiv Interconstruct SRL, cu sediul in 
municipiul Bucuresti str.Mureseni nr.14, 
sector 3, titular al planului P.U.Z.-Ansamblu 
de locuinte individuale P+1E+M, functiuni 
complementare, amenajare circulatii, utili-

tati, comuna Berceni, judet Ilfov, T20, 
P49/1/012 anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de 
Oportunitate. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest 
Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), 
in termen de 15 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului. 

l Notificare privind deschiderea procedurii  
insolvenţei - procedura generală. Subscrisa 
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de 
administrator judiciar al debitorului S.C. 
Contitech Alpin S.R.L., conform Sentinţei 
Civile nr. 113/JS din data de 04.04.2019, 
pronunţată de către Tribunalul Caraş-Se-
verin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, notifică Deschi-
derea procedurii insolvenţei - procedura 
generală - împotriva debitoarei S.C. Conti-
tech Alpin S.R.L. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitoarei este: 
20.05.2019. Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare şi publicare a 
Tabelului preliminar al creanţelor este: 
10.06.2019. Termenul pentru întocmirea, 
depunerea şi publicarea Tabelului definitiv 
al creanţelor admise este: 08.07.2019. Se 
notifică faptul că prima şedinţă a Adunării 
Creditorilor debitoarei va avea loc la data 
de: 18.06.2019, orele 12.00,  la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Reşiţa, str.P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.
Caraş-Severin.

l Lichidator Ștefănescu Veronica, desem-
nată de instanța Judecătoriei Sectorului 4- 
lichidator al Asociației “POPORULUI 
SUVERAN”, conform Încheierii de şedință 
publică nr.64 din 20.03.2019 în dosarul 
5523/4/2019, anunță dizolvarea Asociației 
“POPORULUI SUVERAN”, cu sediul în 
Bucureşti, str.Biserica Alexe, nr.4, ap.1, 
sector 4, CIF: -35440780. Telefon 
0722.727.947.

l Anunt public privind depunerea solici-
tarii de emitere a acordului de mediu (SC 
Emag Logistica SRL) SC Emag Logistica 
SRL anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „infiintare parc 
industrial SAT Rudeni, ORAS Chitila, 
JUD. Ilfov”, propus a fi amplasat la 
numarul cadastral 55425, Drum National 
Centura Bucuresti, satul Rudeni, orasul 
Chitila, Judetul Ilfov. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, in zilele de luni-vineri, intre 
orele 09.00-13.00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei pentru 
protectia mediului Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Universalcoop SRL, Str. Serg. Nuţu 
Ion nr. 8 -10, sector 5, Bucureşti. Tel. 
0745.11.9.072; Fax 021.310.63.51, Nr. Reg. 
Com. J40/5336/1991, CUI RO404793, 
Capital social: 661.410 Lei. Convocator. 
Consiliul de Administraţie al S.C. Universal-
coop S.R.L., în temeiul prevederilor Actului 
Constitutiv Actualizat şi a prevederilor Legii 
31/1990 republicată, convoacă la sediul 
societăţii din Str. serg. Nuţu Ion nr. 8 - 10, 
sector 5, Bucureşti, Adunarea Generală a 

Asociaţilor pe data de 30 Mai 2019 ora 1300 
cu următoarea ordine de zi: 1). Aprobarea 
situațiilor financiare la 31 decembrie 2018 şi 
a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2018. 
2). Descărcarea de gestiune a administrato-
rilor societății pentru perioada Ianuarie 
2018– 31 decembrie 2018. În cazul neîntru-
nirii cvorumului pentru prima convocare, a 
doua convocare AGA va avea loc pe data de 
31 Mai 2019 ora 13:00 la sediul societăţii din 
Str. serg. Nuţu Ion nr. 8-10, sector 5, Bucu-
reşti cu aceeaşi ordine de zi, fără altă notifi-
care a asociaţilor. Administratori, Hanganu 
A. Eugen -Cristian, Oros Iuliana Cristina.

LICITAŢII
l Comuna Balta Albă, județul Buzău, tel./
fax: 0238.790.063, CUI: 2407834. Rectificăm 
anunțul din data de 10 aprilie 2019 privind 
licitația publică deschisă organizată de 
Comuna Balta Albă, în sensul că data orga-
nizării licitației şi temenul-limită depunere 
oferte este de 15.05.2019, ora 11.00.

l Primăria oraşului Pătârlagele, cu sediul în 
oraşul Pătârlagele, judeţul Buzău, cod fiscal 
4055866, telefon 0238/550001,e-mail: 
primaria.patarlagele@yahoo.com, organi-
zează în data de 03.06.2019, licitaţie deschisă 
pentru concesionarea unui teren proprietate 
publică cu suprafață de 50 m.p. situată în 
oraş Pătârlagele, str. A. I. Cuza, nr. 60A, jud. 
Buzău. Date şi informaţii suplimentare 
puteţi obţine la nr. de telefon 0238/550.001 
sau la sediul primăriei, serviciul Adminis-
trativ şi de Achiziţii Publice. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 09.05.2019.

l Grama Ana - Cabinet de Insolvenţă, 
numită lichidator la SC Alicante Group 
SRL, - dosar 13713/62/2011, Tribunalul 
Braşov vinde la licitaţie: Recepţie - preţ de 
pornire 4164 Lei; scaun managerial 127 lei; 
scaun 425 / piele neagră 378 lei; mobilier 
cuşete 1128 lei; canapele A027 - preţ pornire 
990 lei. Licitaţia are loc în data de 09.05.2019; 
16; 23; 30 mai; 06; 13; 20; 27 iunie 2019 la 
orele 15:00, sediul lichidatorului. Tel: 
0741/218.168.

l Anunţ de participare la  licitatie pentru 
vanzare prin licitatie publica: 1.Informatii 
generale privind proprietarul: Consiliul 
Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: 
Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str. Repu-
blicii, Nr. 89,  Nr. tel:  0240/561.012, fax: 
0240/562 939; e-mail: urbanism@prima-
ria-babadag.ro. 2. Informatii generale 
privind obiectul vanzarii: - teren cu suprafata 
de 1483 mp situat pe str.V.Teilor FN; - teren 
cu suprafata de 739 mp  situat pe str. Repu-
blicii nr. 61. 3. Informatii privind documen-
tatia de atribuire: 3.1. orice persoana 
interesata are dreptul de a solicita si de a 
obtine documentatia de atribuire. 3.2. 
Compartimentul responsabil din cadrul 
proprietarului: Biroul Urbanism din cadrul 
Primariei orasului Babadag, str.Cabanei nr.5. 
3.3. Data limita pentru solicitarea clarifica-
rilor este 20.05.2019. 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depunere a 
documentelor: 29.05.2019, ora 10,00 la secre-
tariatul Primariei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 
exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea 
loc in data de 30.05.2019, ora 10.00 la sediul 
Primariei orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89.

l Debitorul Alusteel Construct SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Autoturism Dacia  Logan, nr. 
inmatriculare PH 30 ACP, an fabricatie 
2005, pret pornire licitatie -270,00 Euro 
exclusiv TVA; 2.Autoturism Dacia 1307, nr. 
inmatriculare PH 03 EZZ, an fabricatie 
1996, pret pornire licitatie -28,20 Euro 
exclusiv TVA; 3.Autoturism Dacia  1307, nr. 
inmatriculare PH 08 UAP, an fabricatie 
2000, pret pornire licitatie -30,30 Euro 
exclusiv TVA; 4. Autoutilitara Peugeot 
Boxer, nr. inmatriculare PH 20 ACP an 
fabricatie 1998, pret pornire licitatie -720,00 
Euro exclusiv TVA; 5.Mijloace fixe aparti-
nand Alusteel Construct SRL in valoare de 
14.767,80 Lei exclusiv TVA; 6.Obiecte de 
inventar apartinand Alusteel Construct SRL 
in valoare de 1.545,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru autotu-
risme si mijloacele fixe apartinand Alusteel 
Construct SRL reprezinta 30% din valoarea 
de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO90 BREL 0002 0016 2815 0100 deschis 
la Libra Internet Bank - Suc. Ploiesti pana la 
orele 14 am din preziua  stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietului de sarcini si Regulamentului de 
licitatie pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru autoturisme, mijloacele fixe si obliec-
tele de inventar, prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 17.05.2019, ora 11.00, 
iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 24.05.2019; 31.05.2019; 07.06.2019; 
14.06.2019; 21.06.2019; 28.06.2019; 
05.07.2019, ora 11.00. Toate sedintele de lici-
tatii se vor desfasura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Debitorul Gasoil Service SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Volkswagen Golf III, nr. inmatriculare PH 
21 GSO, an fabricatie 1994, pret pornire lici-
tatie -230,00 Euro exclusiv TVA; 2.Ford 
Fusion, nr. inmatriculare PH 02 GSO, an 
fabricatie 2007, pret pornire licitatie 
-1.350,00 Euro exclusiv TVA; 3.Renault 
Megane Scenic nr. inmatriculare  PH 01 
GSO, an fabricatie 2000, pret pornire licitatie 
-550,00 Euro exclusiv TVA; 4.Dacia Logan, 
nr. inmatriculare  PH 36 MRM, an fabricatie 
2005, pret pornire licitatie -700,00 Euro 
exclusiv TVA; 5.FIAT Doblo, nr. inmatricu-
lare  PH 12 RDO, an fabricatie 2006, pret 
pornire licitatie -650,00 Euro exclusiv TVA; 
6.Renault Modus, nr. inmatriculare PH 20 
GSO, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 
-1.000,00 Euro exclusiv TVA; 7.Suzuky SX 4 
- avariat, nr. inmatriculare PH 36 CRM, an 
fabricatie 2012, pret pornire licitatie 
-2.100,00 Euro exclusiv TVA; -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru imobil, autovehi-
cule si mijloacele fixe apartinand Gasoil 
Service SRL reprezinta 50% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar 

listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO91 BREL 0002 0018 9391 0100 deschis 
la Libra Internet Bank -Suc. Ploiesti pana la 
orele 14 am din preziua  stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentelor de licitatie pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru autoturisme prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
17.05.2019, ora 13:00, iar daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
24.05.2019; 31.05.2019; 07.06.2019; 
14.06.2019, ora 13:00. Toate sedintele de lici-
tatii se vor desfasura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Municipiul Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul SC Petroconstruct Carpati SRL 
societate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: Proprietate imobiliara Spatiu 
comercial (parter si subsol) situat in str. 
General Petre Popovat nr. 29-31, sector 6, 
Bucuresti, suprafata utila parter 256,42 mp, 
suprafata subsol 22,12 mp + teren in cota 
indiviza de 1/3 din suprafata totala de 779 
mp, conform masuratorilor cadastrale, apar-
tinand SC Petroconstruct Carpati SRL. 
Pretul de pornire al licitatiei pentru proprie-
tatea imobiliara este de 172.099,85 euro.  
Pretul Caietului de sarcini este de 9.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima sedinta de licitatie a 
fost fixata la data de 16.05.2019, ora 14.00. 
Participarea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO95CECE-
B31701RON2243676 deschis la CEC BANK 
SA Sucursala Alexandru Obregia,pana la 
data si ora stabilite pentru sedinta de licitatie, 
a garantiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei; -achizitionarea pana la data si ora 
stabilite pentru sedinta de licitatie a Caietului 
de sarcini ce se achită prin OP in contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la 
ING BANK – Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si 
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 
71, et.5, sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l Oraşul Uricani, cu sediul în Uricani, str. 1 
Mai, nr. 6, cod fiscal 4634647, tel. 
0254.511121, fax. 0254.511127, e-mail: 
primariauricani@gmail.com, anunţă organi-
zarea în data de 03.06.2019, ora 13:00 la 
sediul sus menţionat a licitaţiei publice în 
vederea închirierii: -Teren în suprafaţă de 
29.383,5 mp, situat în zona Câmpu lui Neag, 
aparţinând domeniului public al Oraşului 
Uricani în vederea efectuării de lucrări de 
prospecţiune/explorare a resurselor minerale 
al Oraşului Uricani, în vederea exploatării 
rocilor necesare în lucrări de construcţii. 
Documentaţia de atribuire, caietul de sarcini 
pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului 
Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, persoana de 
contact: Săvulescu Cristian. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este: 
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31.05.2019. Ofertele se pot depune la sediul 
Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 
6 până la data de 03.06.2019, ora 10:00. 
Ofertele se depun în două exemplare un 
original şi o copie. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data de 
03.06.2019, ora 13:00 în sala de şedinţe a 
Primăriei Oraşului Uricani din str. 1 Mai, nr. 
6. În situaţia neprezentării a cel puţin a trei 
oferte, licitaţia se anulează şi va fi reluată în 
data de 10.06.2019. Acţiunea în justiţie 
pentru soluţionarea litigiilor apărute se intro-
duce la secţia de contencios administrativ a 
Tribunalului Judeţean Hunedoara din locali-
tatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 
0254.211574, fax. 0254.216333, e-mail: 
lbenta@just.ro. Anunţul de licitaţie a fost 
transmis pentru publicare la data de 
08.05.2019.

l Compania Energopetrol SA, societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, teren in suprafata de aproximativ 
5.000 mp (suprafata exacta urmand a fi 
stabilita, dupa dezembrarea terenului), din 
terenul situat in Campina, Str. Industriei, nr. 
3 Bis, Judetul Prahova, la pretul total de 40 
euro/mp, fara TVA. Licitatia se va organiza 
la sediul administratorului judiciar in data 
de 15.05.2019, ora 09:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 17.05.2019, 
20.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 
27.05.2019, 29.05.2019, 31.05.2019, 
03.06.2019, 05.06.2019, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de inscriere la lici-
tatie se depun in original la sediul adminis-
tratorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul administratorului judi-
ciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 32, Judetul Prahova, la numerele de 
telefon 0787344547/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Invitație de participare. Fundația Centrul 
pentru Politici şi Servicii de Sănătate 
(CPSS) –în calitate de achizitor -intenţio-
nează să atribuie contractul „Servicii de 
tipărire manuale de specialitate medicală”, 
cod CPV 92111250-9 Producție de filme de 
informare, prin derularea unei proceduri 
simplificate, conform prevederilor Legii nr. 
98/2016 (art. 113). Achiziţia serviciilor se 
face în cadrul şi pentru proiectul „Îmbună-
tățirea calității serviciilor de urgenta prespi-
talicesti si spitalicesti prin dezvoltarea si 
implementarea unui program de formare, 
etapa 2” finanțat prin Programul de Coope-
rare Elvețiano-Român. Descrierea detaliată 
a serviciilor, a cantităților solicitate, precum 
şi toate informațiile aferente serviciilor se 
regăsesc în invitația de participare şi caietul 
de sarcini. Durata contractului va fi până la 
data de 30.06.2019, cu posibilitatea de 
prelungire prin acordul părților, iar valoarea 
estimată este de 190.000,00 lei fără TVA şi 
este organizată pentru 3 loturi. Criteriul 
aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: 
„prețul cel mai scăzut”, cu respectarea 
cerințelor invitației de participare şi caie-
tului de sarcini. Elaborarea ofertelor şi atri-
buirea contractului se va face conform 
prevederilor invitației de participare, în 
baza si conform căreia se va efectua selec-

tarea ofertelor, aceasta cuprinzând criteriile 
minime de calificare, detalierea calitativă şi 
cantitativă a serviciilor necesare a se achizi-
ționa. Documentația de atribuire se poate 
descărca de la adresa http://cpss.ro/ro/achi-
zitii-publice.html sau se poate solicita prin 
e-mail. Invităm toți operatorii economici 
interesați să ne contacteze pentru orice 
informații suplimentare, pentru obținerea 
documentației de atribuire sau pentru clari-
ficări, prin următoarele modalități de 
contact: sediu nostru din Str. Intrarea 
Gădinți nr. 4, sector 1, Bucureşti, adresa de 
e-mail infomed@cpss.ro sau fax la nr. 
021-2521794. Până cel mai târziu la data de 
20.05.2019 ora 16:00, invităm toți operatorii 
economici interesați să ne transmită oferta, 
întocmită în termenii prevăzuți în documen-
tația de atribuire (aceasta fiind data şi ora 
limită de depunere a ofertelor).

l Continental 2000 SPRL vinde prin licitație 
publică în data de 15 mai 2019, ora 10.00, 
bunurile următoarelor societăți comerciale 
aflate în faliment: SMOG 4X4 SRL- 1.Land 
Rover Range Rover, an fabricație 2008, 
Diesel, 200kw, culoare albastru, funcțională, 
caroserie cu pete de corodare, 406.108km, 
21.618Lei; 2.Dacia Logan, an fabricație 2008, 
Diesel, 1461cmc, 50kw, funcțională, caroserie 
cu pete de corodare, 299.000km, 5177Lei; 3.
Stoc de marfă -accesorii auto, 22.298Lei; 
Mago Transport SRL- 1.Teren intravilan 
situat în com.Vâlcele, jud.Covasna, în supra-
față de 65.121mp. Preț: 1.79Eur/mp, 
116.567Euro; 2.Fermă situată în loc.Araci, 
str.După Garduri, nr.351, județul Covasna, 
înscrisă în CF nr.23368, nr.cad.23368-C1 a 
loc.Vâlcele, compusă din teren intravilan în 
suprafață de 4824mp, atelier depozit 
combustibil WC- 235mp, şopron metalic- 
540mp, adăpost animale- 873mp şi sală de 
muls- 282mp. Preț total: 207.385Lei. Trans 
Kurier SRL- 1.Teren de construcție intra-
vilan situat în localitatea Arcuş, jud.
Covasna- zona „folyam”- în suprafață de 
5800mp. Preț: 262.000Lei; 2.Teren de 
construcție intravilan situat în localitatea 
Arcuş, jud.Covasna- zona „folyam”- în 
suprafață de 7600mp. PUZ -Depozite 
Vamale Arcuş. Terenurile sunt situate lângă 
depozitele vamale Arcuş, la o distanță de 
cca.250m de DN12, ce leagă Sf.Gheorghe de 
Miercurea Ciuc. Preț: 362.000Lei. Şedințele 
de licitație se vor relua săptămânal, în fiecare 
miercuri, la ora 10.00, până la data vânzării. 
Universal Tehnoproiect SRL- Teren intra-
vilan în suprafață de 6000mp, situat în loc.
Codlea, județul Braşov, în apropiere de 
Mecanica Codlea. Terenul are acces auto, iar 
apă, canalizare, electricitate, gaze se află în 
apropiere- 57.400Lei; Thomas Mobil Impex 
SRL- 1.Cherestea de stejar 20mc- 22.800Lei. 
2.Dispozitiv de aplicat adeziv- 215Lei. 
Maşină de şlefuit Heesemann- 6475Lei. 
Fierăstrău pendular- 431Lei. PHORTOS 
SECURITY SRL- 1.Dacia Solenza, an fabri-
cație 2004, Benzină, 1390cmc, 55kw, funcțio-
nală, uzură caroserie- 129.834km, 1471Lei; 
2.Volkswagen Golf, an fabricație 1997, 
Benzină, 1598cmc, 55kw, uzură caroserie, 
funcțională- 216.842km, 897Lei; Enimed 
Prim SRL- Electrocardiograf cu 12 canale 
BTL 08 LT EKG- 4300Lei. BYPOL CARGO 
SRL- Cauciucuri rulate iarna, diverse 
mărimi şi tipuri- 31buc. Preț informativ: 
100Lei/buc. TIP TRANS SRL- Teren intra-
vilan în suprafață de 7357mp situată în loc.
Zagon- 29.590Lei. Licitația se va relua săptă-
mânal, in ziua de miercuri, la ora 10.00. 
PRODUCTIE FRUMOASA SRL- Auto-

tractor Roman forestier an fabricație 1980, 
nefuncțional- 5.225Lei; Semiremorcă trans-
port forestier- 2.177Lei; Gater Banzic- 
1.524Lei; Fierăstrău panglică- 3.483Lei; 
MILITEX SRL- Bunuri Imobile situate în 
localitatea Codlea, strada Halchiului, 
nr.19A, compuse din: Depozit P+M, 
240mp- 216.963Lei; Depozit produse finite, 
235mp- 151.025Lei, Corp B Gater lemn, 
280mp- 177.017Lei; Hală reparaţii, 300mp- 
193.293Lei. În caz de neadjudecare, se vor 
organiza alte cinci şedințe de licitaţie în data 
de 22.05.2019, 29.05.2019, 05.06.2019, 
12.06.2019, 19.06.2019. Andra Prodimex 
SRL- Proprietate imobiliară, compusă din 
teren şi construcții, situată în comuna 
Sâmbăta de Sus, județul Braşov, înscrisă în 
CF nr.100022. Terenul, conform CF, are o 
suprafață de 8.700mp. Construcția „Hală 
fabricație” are regim de înălțime P. Supra-
fața construită de 1.071,36mp. Structură din 
stâlpi prefabricați din beton armat, închidere 
perimetrială din cărămidă, acoperiş grinzi 
precomprimate, învelitoare azbociment 
ondulat, pardoseală ciment. Data PIF este 
1985. Construcția „Depozit” este o clădire 
construită în anul 1985. Suprafața construită 
de 216mp. Structura de rezistență este alcă-
tuită din fundații beton, închidere din cără-
midă, învelitoare azbociment ondulat, 
pardoseală ciment. Construcții speciale: 
platformă betonată. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 568.120Lei. În caz de neadjude-
care, licitația se va relua în data de 
22.05.2019, 29.05.2019 şi 05.06.2019. LA 
POSADA DE LA ABUELA SRL, 
construcție situată în localitatea Lunca 
Câlnicului, strada Principală, nr.98, compusă 
din: Restaurant D+P+E, în suprafață de 
418mp, an construcție 2009, restaurant 
parter şi etaj funcțional, centrală termică 
Termofarc F1-NSP-înglobată, Ascensor 
înglobat, la prețul de 413.353Lei. În cazul în 
care bunurile nu vor fi valorificate, se vor 
organiza alte trei şedințe de licitaţie în data 
de 22.05.2019, 29.05.2019 şi 05.06.2019. 
Fla&Jo Vision SRL, bunuri mobile compuse 
din: 2buc.maşină de cusut liniară Brother 
automată la prețul de 943Lei/buc.; Maşină de 
termocolat RPS L400 la prețul de 1.247. Preț 
total: 3.133Lei. Continental 2000 SPRL oferă 
spre vânzare prin negociere directă bunurile 
următoarelor societăți comerciale aflate în 
faliment: Pilatimpex SRL- Bunuri mobile 
compuse din: Dacia 1304 RI nefuncțională, 
dezmembrată- 377Lei; fierăstrău cu bandă 
orizontală FBO 600- 490Lei; compresor de 
aer Fortek 850/500- 1244Lei; dispozitiv de 
ceaprăzuit cu panglică- 377Lei; BISH IMP 
SRL- casă în loc.Hătuica, com.Catalina, 
nr.125, județul Covasna, compus din bucă-
tărie de vară şi grădină, în suprafață totală 
de 622mp. Utilități: energie electrică, rețea 
telefonie, acces auto-drum asfaltat. La prețu-
rile de pornire se adaugă TVA. Vânzările vor 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, 
sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea la lici-
tație este obligatorie achiziționarea caietului 
de sarcini. Garanția de participare la licitație/
negociere directă este de 10% din prețul de 
pornire. Informații prin e-mail: contact@
continental2000.ro sau la telefoanele: 
0267.311.644, 0728.137.515 şi pe pagina de 
internet: www.continental2000.ro

l Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 
02482 Bucureşti organizează licitaţie publică 
cu strigare în vederea închirierii suprafeţei 
totale de 50 mp. în vederea amplasării unei 
construcţii relocabile destinată pentru comer-

cializarea de produse alimentare şi nealimen-
tare. Licitaţia are loc în ziua de 27.05.2019 
ora 10.00  la sediul U.M 02482 Bucureşti din 
str. Mircea Vulcănescu  nr.88, sector 1, Bucu-
reşti. În caz de neadjudecare, licitaţia se 
repetă în ziua de 05.06.2019 ora 10.00  şi în 
ziua de 14.06.2019 ora 10.00 la aceeaşi 
adresă. Condiţiile privind participarea şi 
adjudecarea sunt cuprinse în caietul de 
sarcini, care se achiziţionează de la sediul 
U.M. 02482 Bucureşti, începând cu ziua de 
08.05.2019, contra sumei de 25 lei, care se 
depune la casieria unităţii militare. Ofertele 
împreună cu celelalte documente se depun la 
registratura unităţii militare, până la data de 
23.05.2019 ora 15.30. Garanţia de participare 
la licitaţie se exprimă în lei şi se constituie 
prin scrisoare de garanţie bancară care se 
prezintă în original, prin depunere în 
numerar la casieria unităţii militare sau prin 
virament bancar în contul unităţii până la 
data şi ora depunerii ofertei. Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul unităţii mili-
tare sau la telefon  021/ 319.30.52 interior 281 
sau 668.        

l Primaria Comunei Simian; NR. 7171 
/06.05.2019 anunt de licitatie 1. Informatii 
generale privind proprietarul: Comuna 
Simian, cu sediul in comuna Simian, Str.DE 
70, nr.64, judetul Mehedinti, tel./ fax 
0252/338693, e-mail: clsimianmh@gmail.
com, organizeaza in data de 30.05.2019, ora 
10:00, licitatie publica pentru concesiunea 
terenului intravilan in suprafata de 150 mp 
din Satul Simian, Comuna Simian, in T 38, P 
1319/1, cu numar cadastral 55195, in vederea 
stabilirii sediului social/ desfasurarii de activi-
tati comerciale de catre persoanele fizice/ 
juridice interesate. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesiunii: A) Procedura 
aplicata privind atribuirea contractului de 
concesiune: licitatie publica. B) Tipul 
contractului pentru care se solicita ofer-
te:contract de concesiune teren in vederea 
stabilirii sediului social/ desfasurarii de activi-
tati comerciale. C) Obiectul concesiunii:teren 
in suprafata de 150 mp din satul Simian, 
Comuna Simian, in T 38, P 1319/1. D) 
Durata concesiunii: 25 ani. 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire: A) Relatii 
privind licitatia si documentatia de atribuire 
se pot obtine de la Primaria Comunei 
Simian, comuna Simian, Str.DE 70, nr. 64, 
judetul Mehedinti, tel./ fax 0252/338693 
-Compartiment Urbanism, incepand cu data 
de 10.05.2019 in urma unei solicitari scrise. 
Data limita de solicitare a clarificarilor este 
de 25.05.2019, ora 09:00. B) Cheltuieli 
privind participarea la licitatie: -Caiet de 
sarcini: 50 lei; -Garantie de participare: 100 
lei; C) Pretul minim de pornire al licitatiei 
este de 436 lei/ an pentru terenul in suprafata 
de 150 mp. 4. Informatii privind ofertele: A) 
Data limita pentru depunerea ofertelor 
29.05.2019, ora 15:00. B) Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei 
Simian, Comuna Simian, Str. DE 70, nr.64 
-Registratura, et.1, judetul Mehedinti. 5. 
Data si locul unde se va desfasura licitatia: 
Primaria Comunei Simian, Comuna Simian, 
Str.DE 70, nr.64 -Comp. Juridic, et.2, judetul 
Mehedinti, in data de 30.05.2019, ora 10:00. 
6. Instanta competenta in solutionarea even-
tualelor litigii este Tribunalul Mehedinti 
-Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, 
situat in Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr.14, 
judetul Mehedinti. 7. Data transmiterii anun-
tului de licitatie publica catre institutiile 
abilitate: 06.05.2019.

MATIRMONIALE
l Intelectuală doresc prieten 60-80 ani, 
educaţie, cultură, situaţie materială. 
0762/765.659.

PIERDERI
l AD DAMI-MAR PRODEXIM SRL, 
J40/465/1994, RO 5126884, cu sediul în Bucu-
reşti, Şos. Colentina, nr. 26, sector 2, pierdut 
certificat constatator pentru punctul de lucru 
din B-dul Carol I nr. 59. Îl declarăm nul.

l Pierdut atestate Transport Marfă General 
şi ADR cisternă pe numele Burla Florin, 
eliberate de ARR. Le declar nule.

l S.C. Viomit Factory SRL cu sediul în 
Pantelimon, Şos. de Centură nr. 4, parter, 
camera 1, judeţ Ilfov, CUI 28987808 înmatri-
culată în Registrul Comerţului număr 
J23/2153/2011 anunţă pierderea certificatului 
de înmatriculare al societăţii şi a certificatului 
constatator emis pentru sediul social. Le 
declarăm nule.

l S.C. Struct Quality Design SRL, cu sediul 
în Comuna Afumaţi, Sat Afumaţi, str. 
Domniţa Bălaşa nr. 4, judeţ Ilfov, număr 
Registrul Comerţului J23/1158/2014, CUI 
33069849 anunţă pierderea certificatului de 
înmatriculare al societăţii şi a certificatelor 
constatatoare. Le declarăm nule.

l Pierdut certificat constatator  nr. 3603 
eliberat la 11.02.2008 de ONRC Tulcea pe 
Cava N. Gheorghe -PFA, F36/156/2009. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat înregistrare Ionescu 
Iulian -Gabriel Persoană Fizică Autorizată, 
cu sediul profesional în Bucureşti, sector 6, 
str. Nicolae Oncescu nr. 1, bloc 105, sc. 1, et. 3, 
ap. 21, eliberat de Oficiul Nţional al Regis-
trului Comerţului cu seria B nr. 2594174 
având cod unic de înregistrare 30211859 din 
dataa de 18.05.2012 şi nr. Registrul Comer-
ţului F40/2022/18.05.2012.  

COMEMORĂRI

Sâmbătă,
11 mai 2019,
va avea loc
parastasul

de 1 an
pentru regizorul 

LUCIAN
PINTILIE 

la locul de veci
de la cimitirul

Bellu,
de la ora 12.00.


