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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm șofer cat.B 
pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare imediată. 
Relații la telefon: 0739.615.651.

l Consola Grup Construct SRL angajează 
muncitori în construcţii pentru șantiere din 
Bucuresti și  Germania (se asigură cazare). 
Relaţii la telefon: 021.321.36.39 /021.327.10.50 / 
021.327.10.51 sau la sediul firmei din București, 
Sector 3, Str.Zborului nr.6.

l SC Luxconstruct SRL, CUI: 17672995, din 
Mun.Oltenița, angajează muncitori necalificați 
în construcții și inginer instalații. CV-urile se pot 
depune pe e-mail: razvanvoinea20@yahoo.com. 
Tel. 0727.796.245.

l S.C. Euro Strada S.R.L.  angajază: asfaltator 
x10, operator finisor x3, muncitor necalificat 
construcţii x 15, operator staţie asfalt betoane x 
3, mecanic auto x7, sudor x3, strungar x3, șofer 
autocamion mare tonaj x 10, mașinist utilaje 
terasiere x8, șef echipă x4. Oferim salariu moti-
vant! Telefon:  0268/312177

l S.C. Morani Construct S.R.L. angajează: 
confecţioner montator structuri metalice pentru 
construcţii x 5, mașinist la instalaţiile de 
preparat și turnat beton și mixturi asfaltice x5, 
asfaltator x10, mașinist la mașini pentru terasa-
mente x 20, dulgher x 9, fierar betonist x5, șofer 
camion /mașină de mare tonaj x25, pavator x 15, 
muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, 
șosele, poduri, baraje x28, bucătar x3, ajutor de 
bucătar x 5, maistru normator x 10, zidar x 7. 
Oferim salariu motivant! Telefon: 0368/460066.

l În temeiul prevederilor art.7 din HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, Institutul de Chimie Macromo-
leculară “Petru Poni” organizează, la sediul său 
din mun.Iași, Aleea Gr.Ghica Vodă, nr.41A, jud.
Iași, concurs pentru ocuparea a două posturi 
contractual vacante, după cum urmează: 
Inspector de specialitate, gradul I (Inginer 
mecanic)- un (1) post, cu normă întreagă, pe 
durată determinată, Referent de specialitate- 
resurse umane, gradul II (jumătate de normă), 
pe durată determinată. Condiţii specifice pentru 
inginer mecanic: studii superioare de speciali-
tate; apt din punct de vedere fizic și medical; 
experienţă în specialitate: minimum 5 ani; 
cunoștinţe temeinice de operare PC (Windows, 
Microsoft Office); competenţă decizională și 
profesională; aptitudini/deprinderi: capacitate 
de analiză și sinteză, dinamism, capacitate de 
gestionare a situaţiilor dificile precum și a resur-
selor alocate, adaptabilitate la schimbări, efici-
enţă. Condiţii specifice pentru referent de 
specialitate: experienţă în specialitate: minimum  
2 ani; apt din punct de vedere fizic și medical; 
cunoștinţe temeinice de operare PC (Windows, 
Microsoft Office); curs de Inspector de resurse 
umane acreditat; studii superioare în speciali-
tatea postului, absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă în domeniul științelor adminis-
trative. Concursul constă în 3 etape succesive: a)
selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data 
de 26.04.2019, ora 12.00, la sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară “Petru Poni”; b)proba 
scrisă va avea loc în data de 09.05.2019, ora 
11.00, la sediul Institutului de Chimie Macromo-
leculară “Petru Poni”; c)c) interviul va avea loc 
în data de 13.05.2019, ora 11.00, la sediul Institu-
tului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”. 
Documentele aferente concursului, respectiv 
anunţul cuprinzând condiţiile generale și speci-
fice, calendarul concursului, tematica și biblio-
grafia sunt afișate la sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, pe 
website  www.icmpp.ro și transmise spre publi-
care către portalul posturi.gov.ro. Dosarele se 
primesc până la data de 25.04.2019, ora 14.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul 
resurse umane, sediul Institutului de Chimie 
Macromoleculară „Petru Poni” (ICMPP) din 
Iași, telefon 0232.217.454- biroul personal, email: 
balan.catalina@icmpp.ro.

l Comuna Gavojdia, cu sediul în localitatea 
Gavojdia, nr.295, judeţul Timiș, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional debutant- 1 
post. Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Comunei Gavojdia, din loc.Gavojdia, nr.295, 
astfel: -proba scrisă în data de 13.05.2019, ora 
10.00; -proba interviu în data de 15.05.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă -domeniul științe juridice, specializarea 
drept; -vechime: nu este necesară vechime în 
specialitatea studiilor. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Gavojdia, din loc.Gavojdia, 
nr.295. Relaţii suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de concurs 
la sediul instituției: Primăria Comunei Gavojdia, 
din loc.Gavojdia, nr.295, jud.Timiș, persoană de 
contact: Moica Lenuța -secretar, telefon/fax: 
0256.335.921, e-mail: primgav@yahoo.com.

l Primăria Bălilești, cu sediul în localitatea 
Bălilești, str.Principală, nr.169, judeţul Argeș, 
organizează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 
inspector, clasa I, grad profesional debutant- 1 
post. Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Bălilești astfel: -proba scrisă în data de 
14.05.2019, ora 12.00; -proba interviu în data de 
16.05.2019, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, agricole, economice 
sau de administraţie publică; -vechime: nu este 
cazul. Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Bălilești. Relaţii supli-
mentare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs la sediul institu-
ției: Primăria Bălilești, judeţul Argeș, persoană 

de contact: Achim Maria- inspector superior, 
telefon/fax: 0248.562.355 sau 0744.438.135, 
e-mail: starecivila@primariabalilesti.ro

l Primăria Comunei Joiţa, judeţul Giurgiu, cu 
sediul în localitatea Joiţa, str.Calea București, 
nr.156, judeţul Giurgiu, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant -Compartimentul Urba-
nism. Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Comunei Joiţa astfel: -proba scrisă în data de 
30.05.2019, ora 10.00; -proba interviu în data de 
03.06.2019, ora 10.00. 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; -vechime: nu este 
necesară vechime în specialitatea studiilor. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Joiţa. Relaţii suplimen-
tare și coordonatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs la sediul Primăriei Comunei 
Joiţa, persoană de contact: Catrina Roxana 
Elena -secretar, telefon/fax: 0246.252.250 
/0246.250.168, e-mail: primariajoita@yahoo.com.

l Primăria Orașului Nehoiu, județul Buzău, 
Calea Mihai Viteazu, nr.43, e-mail: primariane-
hoiu@yahoo.com, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de inspector, clasa I, grad profe-
sional principal, în cadrul Compartimentului 
Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul Servi-
ciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și 
Impozite Locale. Condiţii de înscriere la 
concurs: -condițiile generale menționate la art.54 
din Legea 188/1999; -studii economice universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 5 ani. Calendarul concur-
sului: -Data-limită de depunere a dosarelor este 
în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, și într-un ziar de largă circulație; 
-Selecția dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data-limită de depunere a dosarelor; 
-proba scrisă: 13.05.2019, ora 10.00; -interviul: 
16.05.2019, ora 10.00. Concursul se organizează 
la Sala de ședinţe a Primăriei Orașului Nehoiu. 
Secretariatul Comisiei de concurs și al Comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de 
către Dobre Carmen Monica -inspector cu atri-
buții de Resurse Umane. După afișarea rezulta-
telor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă 
sau interviu, candidații nemulțumiți pot face 
contestație în termen de cel mult 24 de ore de la 
data afișării rezultatelor selecției dosarelor, 
respectiv de la data afișării rezultatului probei 
scrise ori a interviului, la sediul Primăriei 
Orașului Nehoiu, Biroul Secretariat. Relații 
suplimentare se pot obține la nr.de telefon: 
0238.504.548.

l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Săcălaz, judeţul Timiș, cu sediul în comuna 
Săcălaz, str.a IV-a, nr. 368, județul Timiș, organi-
zează concurs pe perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011, pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de bucătar la 
Căminul pentru Persoane Vârstnice. Concursul 
se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 
08.05.2019, ora 10.00; -interviul în data de 
10.05.2019, ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -10 clase; -curs de bucătar; 
-vechime în muncă: minim 5 ani. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Unității Administrativ Teritoriale Comuna 
Săcălaz, ultima zi de înscriere: 24.04.2019. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Săcălaz, judeţul Timiș -Compartimentul Resurse 
Umane, telefon: 0256.367.101.

l Primăria comunei Râca, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice unice vacante  
de Inspector,  Clasa I, Grad profesional  asistent 
din cadrul   Compartimentul Financiar Contabil 
al aparatului de specialitate al primarului. 
Condiţiile de desfășurare a concursului sunt: a) 
dosarul de înscriere se depune până la data de 
05.06.2019, ora 16:00; b) proba scrisă va avea loc 
în data de 18.06.2019, ora  10:00; c) interviul va 
avea loc în data de 20.06.2019, ora 10:00; Probele 
de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei 
comunei Râca, judet Arges. Condiţiile de partici-
pare sunt: - să îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
Functionarilor Publici, republicata, cu modifica-
rile si completarile ulterioare, pentru ocuparea 
unei funcţii publice. - absolvent de studii univer-
sitare de licenta , absolvite cu diploma , respectiv 
studii superioare de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalent in stiinte juri-
dice conform art.9 lit.(a) din Legea 188/199 
privind Statutul funcţionarilor publici modifi-
cată și completată (r2); - Vechime in specialitatea 
studiilor - 1 an. Bibliografia și actele necesare 
pentru dosarul de înscriere sunt  afișate  la sediul  
Primăriei Comunei Râca, Judeţul Argeș. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la tel. 
0733100836.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logis-
tică Integrată scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă determinată (6 luni), în 
condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 
(republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 
355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 și Dispoziției 
directorului general al D.G.M.R.U. nr. 
II/1620/2015, toate cu modificările și completă-
rile ulterioare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual din cadrul Centrelor/Bazei 
de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capaci-
tății de Muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” 
- Saturn și ”Piersicul” - Neptun, jud. Constanța: 
Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității de Muncă “Meridian” Mamaia: -23 
posturi muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 
621-643 -studii gimnaziale și calificare de 
ospătar; nu se solicită vechime în muncă și/sau 
specialitate; -13 posturi muncitor necalificat II-I 
-deservire restaurant, poz. 664-676 - studii 
gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă; -16 
posturi îngrijitor (cameristă), poz. 445-460 
-studii gimnaziale; nu se solicită vechime în 
muncă; -2 posturi muncitor necalificat II-I - 
deservire hotel, poz. 465-466 -studii gimnaziale; 
nu se solicită vechime în muncă; Centrul de 
Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității  
de Muncă “Diana” Saturn: -24 posturi muncitor 
calificat IV-I (ospătar), poz. 678-701 -studii 
gimnaziale și calificare de ospătar; nu se solicită 
vechime în muncă și/sau specialitate; -1 post 
muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere 
și reparații), poz. 478 -studii gimnaziale și califi-
care de electrician; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -1 post de muncitor 
calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sani-
tare și de gaze), poz. 477 -studii gimnaziale și 
calificare de instalator sanitar și gaze; nu se soli-
cită vechime în muncă și/sau specialitate; -19 
posturi îngrijitor (cameristă), poz. 481-499 
-studii gimnaziale; nu se solicită vechime în 
muncă; -13 posturi muncitor necalificat II-I - 
deservire restaurant, poz. 718-730 -studii gimna-
ziale; nu se solicită vechime în muncă; -5 posturi 
muncitor necalificat II-I - deservire hotel, poz. 
503-507 -studii gimnaziale; nu se solicită vechime 
în muncă; Baza de Pregătire și Recuperare/
Refacere a Capacității  de Muncă “Piersicul” 
Neptun: -4 posturi muncitor calificat IV-I 
(ospătar), poz. 731-734 -studii gimnaziale și cali-
ficare de ospătar; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -3 posturi îngrijitor 
(cameristă), poz. 509-511 -studii gimnaziale; nu 
se solicită vechime în muncă; -1 post muncitor 
necalificat II-I - deservire hotel, poz. 514 -studii 
gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă; -2 
posturi muncitor necalificat II-I - deservire 
restaurant, poz. 737-738 -studii gimnaziale; nu se 
solicită vechime în muncă; Pentru înscriere, 
candidații vor depune dosarul de concurs la 
centrul în cadrul căruia este prevăzut postul 
vacant, până la data de 25.04.2019, ora 16.00. 

Concursurile se vor desfășura la Centrul de 
Pregătire și Refacere/Recuperare a Capacității  
de Muncă “Meridian”, stațiunea Mamaia, b-dul 
Mamaia (hotel Meridian) și vor consta în: Proba 
practică: 28.05.2019. Orele de desfășurare a 
probei sunt următoarele: -pentru posturile de 
muncitor calificat IV-I (ospătar) ora 09.00; 
-pentru postul de muncitor calificat IV-I (electri-
cian de întreținere și reparații) ora 09.00; 
-pentru posturile de muncitor necalificat II-I - 
deservire hotel ora 09.00; -pentru posturile de 
îngrijitor (camerista) ora 13.00; -pentru postu-
rile de muncitor necalificat II-I - deservire 
restaurant ora 13.00; -pentru postul de muncitor 
calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sani-
tare și de gaze) ora 13.00; Interviul: 03.06.2019. 
Orele de desfășurare a probei sunt următoarele: 
-pentru posturile de muncitor calificat IV-I 
(ospătar) ora 09.00; -pentru postul de muncitor 
calificat IV-I (electrician de întreținere și repa-
rații) ora 09.00; -pentru posturile de muncitor 
necalificat II-I - deservire hotel ora 09.00; 
-pentru posturile de îngrijitor (camerista) ora 
13.00; -pentru posturile de muncitor necalificat 
II-I – deservire restaurant ora 13.00; -pentru 
postul de muncitor calificat IV-I (instalator 
instalații tehnico-sanitare și de gaze) ora 13.00. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de partici-
pare, documentele necesare, bibliografia și 
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00–15.00, la numărul de telefon 
021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse 
Umane al Direcției Asigurare Logistică Integrată 
din mun. București, str. Eforie, nr. 3, sector 5, pe 
pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.
gov.ro, secțiunea carieră/anunțuri sau de la 
sediul centrelor -tel. 0241.831.888.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logis-
tică Integrată scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă determinată (6 luni), în 
condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii 
(republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 
355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 și Dispoziției 
directorului general al D.G.M.R.U. nr. 
II/1620/2015, toate cu modificările și completă-
rile ulterioare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual din cadrul Centrelor/Baza 
de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capaci-
tății  de Muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” 
- Saturn și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța: 
Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității  de Muncă ”Meridian” - Mamaia: -1 
post de referent II-IA, poz. 425 -studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat și calificare de contabil/
curs contabilitate sau liceul economic cu diplomă 
de bacalaureat, cu competențe în contabilitate; 
nu se solicită vechime în muncă și/sau speciali-
tate; -7 posturi de muncitor calificat IV-I 
(bucătar), poz. 650-656 -studii gimnaziale și 
calificare de bucătar; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -1 post de bufetier 
(barman), poz. 659 -studii gimnaziale și calificare 
de barman/bufetier/ lucrător în alimentație 
publică; nu se solicită vechime în muncă și/sau 
specialitate; -1 post de magaziner, poz. 427 
-studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
vechime în muncă 1 an și vechime în specialitate 
6 luni. Centrul de Pregătire și Recuperare/Refa-
cere a Capacității  de Muncă ”Diana” - Saturn: 
-1 post de inspector de specialitate gradul III-I, 
poz. 467 -studii superioare de lungă durată sau 
studii universitare de licență (S), absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul 
fundamental: științe inginerești sau științe sociale 
– ramura de științe: științe juridice, științe 
economice sau științe militare, informații și 
ordine publică – domeniul de licență științe 
militare, informații și ordine publică și cunoș-
tințe operare calculator (Word și Excel); vechime 
în muncă 5 ani; vechime în specialitate 6 luni; -1 
post administrator II-I, poz. 469 -studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat și cunoștințe operare 
programe (MS Office – Word și Excel); nu se 
solicită vechime în muncă și/sau specialitate; -2 
posturi de referent II-IA, poz. 470-471 -studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare de 
contabil/curs contabilitate sau liceul economic cu 
diplomă de bacalaureat, cu competențe în conta-
bilitate; nu se solicită vechime în muncă și/sau 
specialitate; -5 posturi de funcționar (la 
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recepție), poz. 472-476 -studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat, calificare de recepționer/curs de 
recepționer și cunoștințe operare programe (MS 
Office – Word);  nu se solicită vechime în muncă 
și/sau specialitate; -2 posturi de muncitor cali-
ficat IV-I (fochist), poz. 479-480 -studii gimna-
ziale, calificare de fochist și autorizație ISCIR, 
atestat fochist clasa C; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -13 posturi de 
muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 702-714 
-studii gimnaziale și calificare de bucătar; nu se 
solicită vechime în muncă și/sau specialitate; -3 
posturi de bufetier (barman), poz. 715-717 
-studii gimnaziale și calificare de barman/bufe-
tier/lucrător în alimentație publică; -1 post de 
paznic, poz. 502 - studii gimnaziale și atestat 
profesional de paznic/agent de pază/agent de 
securitate; nu se solicită vechime în muncă și/sau 
specialitate. Baza de Pregătire și Recuperare/
Refacere a Capacității  de Muncă ”Piersicul” - 
Neptun: -2 posturi de muncitor calificat IV-I 
(bucătar), poz. 735-736 -studii gimnaziale și 
calificare de bucătar; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate. Pentru înscriere, 
candidații vor depune dosarul de concurs la 
centrul în cadrul căruia este prevăzut postul 
vacant, până la data de 25.04.2019, ora 16.00. 
Concursurile se vor desfășura la Centrul de 
Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității  
de Muncă “Meridian” stațiunea Mamaia, b-dul 
Mamaia (hotel Meridian) și vor consta în: Proba 
scrisă: 30.05.2019. Orele de desfășurare a probei 
sunt următoarele: -pentru posturile de referent 
II-IAora 09.00; -pentru posturile de muncitor 
calificat IV-I (bucătar) ora 09.00; -pentru postul 
de paznic ora 09.00; -pentru postul de inspector 
de specialitate gradul III-I ora 09.00; -pentru 
postul de magaziner ora 13.00; -pentru posturile 
de bufetier (barman) ora 13.00; -pentru posturile 
de funcționar (la recepție) ora 12.30; -pentru 
posturile de muncitor calificat IV-I (fochist) ora 
13.00; -pentru postul de administrator II-I ora 
15.30. Interviul: 05.06.2019. Orele de desfășurare 
a probei sunt următoarele: -pentru posturile de 
referent II-IAora 09.00; -pentru posturile de 
muncitor calificat IV-I (bucătar) ora 09.00; 
-pentru postul de paznic ora 09.00; -pentru 
postul de inspector de specialitate gradul III-I 
ora 09.00; -pentru postul de magaziner ora 
13.00; -pentru posturile de bufetier (barman) ora 
13.00; -pentru posturile de funcționar (la 
recepție) ora 12.30; -pentru posturile de 
muncitor calificat IV-I (fochist) ora 13.00; 
-pentru postul de administrator II-I ora 15.30. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de partici-
pare, documentele necesare, bibliografia și 
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00–15.00, la numărul de telefon 
021.303.70.80 interior 30434 - Serviciul Resurse 
Umane al Direcției Asigurare Logistică Integrată 
din mun. București, str. Eforie, nr. 3, sector 5, pe 
pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.
gov.ro, secțiunea carieră /anunțuri sau de la 
sediul centrelor -tel. 0241.831.888.

l Anunț de concurs. Direcţia Asigurare Logis-
tică Integrată scoate la concurs în vederea înca-
drării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile 
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, 
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I. 
nr. 291/2011 și Dispoziţiei directorului general al 
D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modifică-
rile și completările ulterioare, următoarele 
posturi vacante de personal contractual din 
cadrul direcţiei: -2 posturi de funcționar (la 
recepție) la Serviciul Administrare Spații de 
Cazare - Biroul Administrare Spații de Cazare - 
Centrul de Pregătire și Recuperare / Refacere a 
Capacității  de Muncă ”Meridian” - Mamaia, 
jud. Constanța, poziţiile 431 și 432 din statul de 
organizare al direcţiei - studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat, calificare de recepționer/curs de 
recepţioner și cunoștințe de operare programe - 
Microsoft Office – Word. Nu se solicită vechime 
în muncă și/sau specialitate. Pentru înscriere, 
candidaţii vor depune dosarul de concurs la 
Centrul de Pregătire și Recuperare / Refacere a 
Capacității  de Muncă ”Meridian” - Mamaia, 
Bld. Mamaia (hotel Meridian), jud. Constanţa, 
până la data de 25.04.2019, ora 16.00. Concursul 
se va desfășura la sediul Centrul de Pregătire și 

Recuperare / Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” - Mamaia, jud. Constanţa și va 
consta în susţinerea următoarelor probe: 1.
Probă scrisă: 28.05.2019, ora 9.00; 2.Interviu: 
03.06.2019, ora 9.00. Relaţii suplimentare 
privind condiţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se pot obţine, în 
zilele lucrătoare, între orele 10.00–15.00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30434 - Serviciul Resurse 
Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată 
din mun. București, str. Eforie, nr.3 sector 5, pe 
pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.
gov.ro, secţiunea Carieră / Anunţuri sau la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității de Muncă “Meridian” -Mamaia, jud. 
Constanţa -tel. 0241.831.888.

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov cu 
sediul în comuna Cernica, str.Traian nr.10, 
județul Ilfov organizeazã concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a 
urmặtoarelor funcții contractuale de execuție 
vacante -personal auxiliar în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cernica, 
județul Ilfov:  1 funcție contractuală de execuție 
vacantă de muncitor necalificat întreặinere; 1 
funcție contractuală de execuție vacantă de 
femeie de serviciu; 1 funcție contractuală de 
execuție vacantă de paznic. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei comunei Cernica, 
județul Ilfov, în data de  9 mai 2019, la ora 11.00- 
proba scrisă și 13 mai 2019  -interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov.  Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. Cerințe: Studii 
minime generale, minim 2 ani vechime. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov și la nr.de telefon  
(021) 369.53.08.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând oi cu miei și tineret de un an. 
0738/574.682

CITAŢII
l SC RCS&RDS SA, în calitate de reclamant, 
citează pe pârâtul Sandu Corneliu Mihai, la 
Judecător ia  P i t e ș t i ,  în  Dosaru l  nr. 
12238/280/2018, cu termen de judecată 
08.05.2019, ora 12,00, complet C3-5.

l Budeanu Iosif este citat in 7.05.2019, la Jude-
catoria Turda, in dosar civil 6588/328/2018 
pentru uzucapiune, succesiune.

l Ciolac Lucia și Dumitru Maria sunt chemate 
pentru data de 10.05.2019 la Judecătoria 
Dorohoi în calitate de pârâte în dosarul 
112/222/2018 și care are ca obiect “uzucapiune”.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment 
prin procedura simplificata in dosarul nr. 
2425/105/2018, Tribunal Prahova, conform 
sentintei nr. 376/03.04.2019 privind pe SC 
Marmet Serv SRL.

l Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 
Sighetu Marmației, cu sediul în Sighetu Marma-
ției, strada Dragoș Vodă, nr.38, face cunoscută 
transmiterea fără plată către alte instituții 
publice pentru următorul câine de serviciu: rasa: 
Ciobănesc German, specializarea: Prelucrare 
u r m e ,  n u m e l e :  N a g ,  n r. m a t r i c o l : 
941000011743949. Informații se pot obține la 
tel.0230.562.171, int.26161.

l Nica Adrian Florin, titular al planului 
P.U.Z.-“construire imobile locuinte collective”, in 
localitatea  Bragadiru, str. Parcului, nr.20,  

anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei 
de incadrare luata in cadrul sedintei  Comite-
tului  Special constituit din data de 30.01.2019, 
urmand ca prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii  de adoptare de catre autorita-
tile competente, fara aviz de mediu. Observatii/ 
comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 10 
zile calendaristice de la  publicarea  anuntului.

l SC Rewe (România) SRL, cu sediul în comuna 
Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, 
anunță publicul interesat asupra depunerii soli-
citării de autorizație de mediu, în scopul desfășu-
rării activității: Comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare predomi-
nantă de produse alimentare, băuturi și tutun 
(Supermarket) pe amplasamentul din localitatea 
Roman, b-dul Republicii nr. 123-125, județul 
Neamț. Informații privind impactul asupra 
mediului al activității pentru care se solicită 
autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de 
luni - joi între orele 8.00 - 14.00 și vineri între 
orele 8.00 - 12.00, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Neamț din municipiul Piatra 
Neamț,  P-ţa 22 Decembrie nr. 5. Observațiile, 
sugestiile și/sau propunerile publicului se 
primesc în scris la sediul A.P.M. Neamț.

l S.C. Petrosantander Romania S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitărilor 
de autorizare mediu punctul de lucru Logistica 
Pecica. Informaţiile privind autorizarea de 
mediu pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului (A.P.M 
Arad), Splaiul Mureș, FN și la sediul titularului 
de proiect din Arad, str. Academia Teologică, nr. 
14, în zilele de luni-vineri, între orele 8ºº-16ºº. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autorităţii competente pentru protecţia mediului 
pe toată perioada desfășurării proceduri.

l Subscrisa Invictus Insolv I.P.U.R.L., cu sediul 
în Baile Herculane, str. Mihai Eminescu, nr. 12, 
ap. 1, Jud. Caraș-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II - 0923/2018, notifică începerea  
procedurii de lichidare și radiere împotriva 
urmatorilor debitori: S.C. Flora`s S.R.L., prin 
Rezoluția nr. 206/14.01.2019, pronunţată de 
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 
408/11.01.2019, respectiv S.C. Balkan Project 
Provider  S .R.L. ,  pr in  Rezolut ia  nr. 
201/14.01.2019, pronuntata de Tribunalul Caras 
- Severin in dosarul nr. 460/11.01.2019. Creditorii 
debitorilor S.C. Flora`s S.R.L., respectiv S.C. 
Balkan Project Provider S.R.L., pot depune 
creanțele deţinute faţă de debitori, însoţite de 
documentele doveditoare, la sediul lichidatorului 
judiciar, în termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Vizconsult 
Services SRL desemnat prin hotararea nr.2032 
din data de 08.04.2019, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
16433/3/2016, notificã deschiderea falimentului 
prin procedura generala prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva Vizconsult Services SRL, 
cu sediul in București Sectorul 4, Aleea Dealul 
Mitropoliei, Nr. 15, Etaj 2, Ap. 3, CUI  19035565, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/15046/2006.. Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii insolventei impotriva 
Vizconsult Services SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribu-
nalului București - Secţia a VII-a Civila, cu refe-
rire la dosarul nr. 16433/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 23.05.2019; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 24.06.2019; c) termenul pentru depu-
nerea 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 24.07.2019.

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

l Unitatea administrativ-teritorială GHER-
CEȘTI, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.33 începând cu data de 
16.04.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Com.Ghercești, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Societatea Emsan Distribution SRL, cod unic 
de inregistrare 25554648. Notificare privind 
deschiderea procedurii generale a insolventei. 1. 
Date  priv ind dosarul:  Numar dosar 
761/105/2019, Tribunalul Prahova, Sectia a II-a 
Civila.de Contencios Administrativ si Fiscal. 
J u d e c a t o r  s i n d i c :  M i t r o i  A l i n a  
 Arhiva/registratura instantei: Adresa: Ploiesti, 
str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova. 2. Debitor: 
Emsan Distribution SRL, Cod de identificare 
fiscala 25554648, sediul social in Ploiesti, str. 
Gageni, nr. 93, mansarda, camera 2, jud. 
Prahova, numar de ordine in registrul comer-
tului J29/863/2009. 3. Administrator judiciar: 
CII Petcu Viorica, Cod de identificare fiscala RO 
20856009, sediul social in Ploiesti, str. Splaiului, 
nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova. Numar de 
inscriere in tabloul practicienilor in insolventa 
RFO II- 0033, tel/fax. 0244513366, 0743023634, 
E-mail cabav.petcu@gmail.com. 4. Subscrisul 
Cabinet Individual de Insolventa Petcu Viorica, 
in calitate de administrator judiciar al debito-
rului Emsan Distribution S.R.L, conform 
Sentintei nr. 395 din data de 04.04.2019 pronun-
tata de Tribunalul Prahova, sectia a II-a Civila, 
de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul 
nr. 761/105/2019, in temeiul art. 99 si 100 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolventei si de insolventa notifica: 5. Deschi-
derea procedurii generale a insolventei impotriva 
debitorului Emsan Distribution SRL conform 
Sentintei nr. 395 din data de 04.04.2019 pronun-
tata de Tribunalul Prahova, Sectia a II-a Civila 
de Contencios Adminsitrativ si Fiscal in dosar nr. 
761/105/2019. 6. Creditorii debitorului Emsan 
Distribution SRL trebuie sa procedeze la 
inscrierea la masa credala a acesteia prin depu-
nerea cererii de admitere a creantei in conditiile 
urmatoare: 1. Termenul limita pentru inregis-
trarea cererilor de admitere a creantelor asupra 
averii debitoarei, conform art. 100 alin. 1 lit. b 
din Legea 85/2014 este 17.05.2019; In temeiul 
art. 100, 102 coroborat cu art. 114 din Legea 
85/2014 nedepunerea cererii de admitere a 
creantei pana la termenul limita stabilit de 
instanta atrage decaderea creditorului din drep-
turile privind creanta pe care o detine impotriva 
debitorului. 2. Alte termene stabilite prin 
Sentinta de deschidere a procedurii: - termenul 

limita pentru depunerea de catre creditori a 
opozitiilor in 10 zile de la primirea notificarii si 
termenul limita pentru solutionarea opozitiilor 
de 10 zile dupa formularea cererii. - termenul 
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului preliminar al 
creantelor, potrivit art. 100 alin. 1 lit. c din Legea 
85/2014 este 05.06.2019. - termenul limita pentru 
definitivarea tabelului creantelor conform art. 
100 lit. d din Legea 85/2014 este 28.06.2019. 7. 
Adunarea creditorilor. Se notifica faptul ca 
prima Adunare a creditorilor va avea loc la 
sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. 
Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova in 
data de 10.06.2019, ora 12.00, cu urmatoarea 
ordine de zi: - prezentarea situatiei debitorului; 
- constituirea Comitetului creditorilor; - confir-
marea administratorului judiciar cu o retributie 
de 500 lei lunar plus TVA si un procent de 3% 
plus TVA din sumele distribuite in procedura. 
Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin 
imputerniciti cu procura speciala autentica sau, 
in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte 
persoane juridice, cu delegatie semnata de 
conducatorul unitatii. Creditorii vor putea vota 
si prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi 
exprima votul semnata de creditor sau inscrisul 
in format electronic caruia I s-a incorporat, 
atasat ori asociat, semnatura electronica extinsa, 
pot fi comunicate prin orice mijloace, pana in 
ziua si ora fixate pentru exprimarea votului, 
administratorului judiciar. Deschiderea proce-
durii generale a insolventei se notifica si Oficiului 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova pentru efectuarea mentiunii. 8. Infor-
matii suplimentare: 1. In vederea inscrierii la 
masa credala este necesar sa se completeze si sa 
se transmita la Tribunalul Prahova, pentru 
dosarul nr. 761/105/2019, cererea de inscriere a 
creantei in tabelul preliminar cu respectarea 
dispozitiilor art. 104 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei si de insol-
venta. 2. Cererea de inscriere a creantei in 
tabelul preliminar va fi insotita de documente 
justificative ale creantei si actele care atesta 
constituirea de garantii, in copii certificate. 3. 
Cererea de inscriere a creantei si documentele 
care o insotesc vor fi depuse la  dosar la registra-
tura instantei sau prin posta pe adresa instantei 
in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat 
administratorului judiciar si unul pentru a 
ramane la dosarul instantei, cu mentiunea ca 
exemplarul pentru administratorul judiciar 
poate fi comunicat in mod direct acestuia, prin 
posta, la adresa indicata in prezenta notificare. 
Cererea ce va ramane la dosarul instantei va fi 
insotita de dovada platii taxei judiciare de 
timbru in suma de 200 lei. 4. Toate inscrisurile 
depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribu-
nalului Prahova. Restrictii pentru creditori: De 
la data deschiderii procedurii se suspenda de 
drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau 
masurile de executare silita pentru realizarea 
creantelor asupra averii debitorului. (art. 75 din 
Legea 85/2014).

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al SC Cercetare, Proiec-
tare, Producţie Echipamente și Instalaţii Electro-
nice ICE București convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a acţionarilor pe data de 14.05.2019, 
orele 14 la adresa din București, str. Dimitrie 
Pompei 5-7, sector 2, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 01.05.2019. Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor este urmă-
toarea: 1. Prezentarea Raportului de Gestiune al 
Administratorului Unic pentru anul 2018; 2. 
Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori 
pentru anul 2018; 3. Discutarea și aprobarea 
contului de profit și pierderi pentru exerciţiul 
financiar 2018; 4. Aprobarea situaţiilor finan-
ciare pe anul 2018 și decscărcarea de gestiune a 
Administratorului Unic; 5. Discutarea și apro-
barea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
exerciţiul financiar 2019; 6. Prelungirea manda-
tului administratorului pentru o perioadă de 
încă patru ani; 7. Prelungirea mandatului comi-
siei de cenzori pentru o perioadă de încă trei ani; 
8. Diverse. 9. Dacă la prima convocare nu se 
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întrunesc condiţiile statutare, Adunarea se va 
ţine în acelaşi loc şi aceiaşi oră la data de 
15.05.2019.

l Convocatorul Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Fitoterapia S.A.: Având în vedere: 
•prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi a 
Actului constitutiv al Societăţii Fitoterapia SA, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
Bucureşti sub nr. J40/3935/1991, C.U.I. RO 
459497 („Societatea„), •Decizia  Consiliului de 
Administraţie al Societăţii nr. 5 din 05.04.2019, 
Preşedintele Consiliului  de Administraţie al 
Societăţii  Fitoterapia S.A. convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
(„Adunarea”) pentru data de 14.05.2019, ora 
10, la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. Timi-
şoara, nr.50, sector 6, pentru toti acţionarii 
înregistraţi la sfârşitul zilei de 03.05.2019 consi-
derată „data de referinţă în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de către Societate. În cazul în care la 
prima convocare nu se vor îndeplini condiţiile 
de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Fitoterapia S.A. se va desfăşura pe 
data de 15.05.2019, la aceeaşi oră şi acelaşi loc. 
Ordinea de Zi: 1. Desemnarea D-nei Mutulescu 
Laura- Elena, cetăţean român, născută la data 
de 23.05.1974 în Mun. Piteşti, jud. Argeş, în 
calitate de cenzor expert-contabil al Societăţii, 
începând cu data hotărârii adunării acţiona-
rilor şi până la data de 14.05.2020, ca urmare a 
decesului dlui Dogaru Constantin, care a avut 
calitatea de cenzor expert-contabil. 2. Actuali-
zarea actului constitutiv al Fitoterapia SA 
conform aprobării primului punct al prezentei 
ordini de zi. 3. Împuternicirea Dnei Niculescu 
Ioana, cetăţean român, născută la data de 
04.02.1958, în Oraşul  Roşiorii de Vede, Jud. 
Teleorman, să îndeplinească toate procedurile 
şi formalităţile prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să 
depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi 
pe seama Societăţii toate documentele necesare, 
precum şi să reprezinte Societatea în faţa 
oricăror autorităţi publice/persoane juridice de 
drept privat, în special în relaţia cu Registrul 
Comerţului. Începând cu data publicării convo-
catorului Adunării, toate materialele informa-
tive aferente Adunării vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul Societăţii din Bucureşti, 
bd. Timişoara nr.50, sector 6, zilnic, de luni 
până vineri, între orele 10.00-14.00. Acţionarii 
vor putea solicita copii ale acestor documente. 
Solicitarea va putea fi adresată, în scris, prin 
curier, la adresa Societăţii situate în localitatea 
Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 6, ori 
prin fax la numărul 021/444.01.55. Indiferent 
de modul de transmitere, solicitările vor fi 
semnate de acţionari sau de reprezentanţii 
acestora şi vor fi însoţite de documente purtând 
menţiunea „conform cu originalul“ şi semnă-
tura acţionarului/ reprezentantului acestuia, 
care să ateste identitatea acţionarilor şi– acolo 
unde este cazul– calitatea de reprezentant a 
semnatarilor. De asemenea, solicitările vor 
indica adresa poştală, adresa de e-mail, sau 
numărul de fax unde respectivul acţionar 
doreşte să primească copii ale documentelor 
menţionate anterior. Conform prevederilor 
legale în vigoare, numai persoanele care sunt 
înregistrate ca acţionari la sfârşitul zilei de 
03.05.2019 au dreptul de a participa şi de a vota 
în cadrul Adunării. Acţionarii înscrişi în regis-
trul acţionarilor la data de referinţă pot parti-
cipa la Adunare personal sau prin împuternicit. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participle la 
Adunare este permis prin simpla probă a iden-
tităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, sau în 
cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor 
persoane fizice fără capacitate de exerciţiu, cu 
dovada calităţii de reprezentant legal. Acţio-
narii pot participa la Adunare şi prin împuter-
nic i t ,  pe  bază  de  procură ,  por iv i t 
reglementărilor aplicabile. Formularele de 
procuri speciale vor fi completate şi semnate în 
trei exemplare: un exemplar va fi depus sau 
transmis prin poştă, sau curier la sediul Socie-
tăţii situate în Bucureşti, B-dul Timişoara nr.50, 
sector 6, ori prin fax la numărul 021/444.01.55, 
astfel încât să ajungă la destinaţie până cel mai 

târziu 12.05.2019 ora 10.00, un exemplar va fi 
înmânat împuternicitului şi al treilea exemplar 
va rămâne la acţionarul reprezentat. În situaţia 
în care exemplarul destinat Societăţii este 
transmis prin fax, procura specială va trebui să 
aibă ataşată o semnătură electronică extinsă. 
Procurile generale se depun/ transmit Societăţii 
în termenul şi modalitatea sus-menţionată, în 
copie, cuprinzând menţiunea conform cu origi-
nalul şi semnătura reprezentantului. Voturile 
transmise prin corespondenţă vor fi luate în 
considerare dacă sunt înregistrate la Societate 
cel târziu la data de 12.05.2019 ora 10.00. Votu-
rile prin corespondenţă vor fi trimise prin scri-
soare recomandată la sediul social al Societăţii 
(mai sus menţionat), într-o formă clară şi 
precisă, conţinând menţiunea „pentru”, „împo-
triva“ ori „abţinere“ cu privire la fiecare 
problemă supusă aprobării. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/
au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de Adunare; b) 
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte pe ordinea de 
zi /dreptului de a a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau propuse spre a 
fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acţionarii 
îndreptăţiţi vor putea transmite solicitarea în 
scris prin servicii de curierat, la adresa Socie-
tăţii situate în Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, 
sector 6 în cel mult 15 zile de la data publicării 
anunţului de convocare în Monitorul Oficial al 
României şi în presă. Solicitările vor fi semnate 
de acţionari sau de reprezentanţii acestora şi 
vor fi însoţite de documente purtând menţiunea 
conform cu originalul şi semnătura acţiona-
rului/ reprezentantului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi –acolo unde este 
cazul- calitatea de reprezentant legal sau, după 
caz, de împuternicit a semnatarilor. Informaţii 
suplimentare cu privire la convocarea şi desfă-
şurarea Adunării se pot obţine la sediul Socie-
tăţii la numărul de telefon 021.777.65.62.

l Convocatorul Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Fitoterapia S.A.: Având în vedere: 
•prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi a 
Actului constitutiv al Societăţii Fitoterapia SA, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
Bucureşti sub nr. J40/3935/1991, C.U.I RO 
459497 („Societatea„), •Decizia  Consiliului de 
Administraţie al Societăţii nr. 6 din data de 
08.04.2019, Preşedintele Consiliului  de Adminis-
traţie al Societăţii  Fitoterapia S.A. convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii („Adunarea”) pentru data de 
20.05.2019, ora 10, la sediul Societăţii din Bucu-
reşti, Bd. Timişoara, nr.50, sector 6, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 
09.05.2019 considerată „data de referinţă” în 
Registrul Acţionarilor ţinut de către Societate. În 
cazul în care la prima convocare nu se vor înde-
plini condiţiile de cvorum, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Fitoterapia S.A. se va 
desfăşura pe data de 21.05.2019, la aceeaşi oră şi 
acelaşi loc. Ordinea de Zi: 1. Prezentarea, dezba-
terea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale 
pentru exerciţiul financiar 2018, respectiv 
bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, 
raportul cenzorilor şi raportul Consiliului de 
administraţie. 2. Aprobarea descărcării de 
gestiune a Consiliului de Administraţie şi a 
conducerii executive şi ratificarea Deciziilor 
Consiliului de Administraţie emise în anul 2018. 
3. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a programului de activitate ale  Fito-
terapia S.A. pentru anul 2019. 4. Împuternicirea 
Dnei Niculescu Ioana, cetăţean român, născută 
la data de 04.02.1958, în Oraşul  Roşiorii de 
Vede, Jud. Teleorman, să îndeplinească toate 
procedurile şi formalităţile prevăzute de lege 
pentru aducerea la îndeplinire a hotarârii 
Adunării, să depună şi a ridice acte, să semneze 
în numele şi pe seama Societăţii toate documen-
tele necesare, precum şi să reprezinte Societatea 
în faţa oricăror autorităţi publice/ persoane 

juridice de drept privat, în special în relaţia cu 
Registrul Comerţului. Începând cu data publi-
cării convocatorului Adunării, toate materialele 
informative aferente Adunării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din 
Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 6, zilnic, 
de luni până vineri, între orele 10.00-14.00. 
Acţionarii vor putea solicita copii ale acestor 
documente. Solicitarea va putea fi adresată, în 
scris, prin curier, la adresa Societăţii situate în 
localitatea Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 
6, ori prin fax la numărul 021/444.01.55. Indife-
rent de modul de transmitere, solicitările vor fi 
semnate de acţionari sau de reprezentanţii aces-
tora şi vor fi însoţite de documente purtând 
menţiunea „conform cu originalul“ şi semnătura 
acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să 
ateste identitatea acţionarilor şi –acolo unde este 
cazul– calitatea de reprezentant a semnatarilor. 
De asemenea, solicitările vor indica adresa 
poştală, adresa de e-mail, sau numărul de fax 
unde respectivul acţionar doreşte să primească 
copii ale documentelor menţionate anterior. 
Conform prevederilor legale în vigoare, numai 
persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la 
sfârşitul zilei de 09.05.2019 au dreptul de a parti-
cipa şi de a vota în cadrul Adunării. Acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la data de refe-
rinţă pot participa la Adunare personal sau prin 
împuternicit. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să 
participle la Adunare este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţi-
onarilor persoane fizice cu actul de identitate, 
sau în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor 
persoane fizice fără capacitate de exerciţiu, cu 
dovada calităţii de reprezentant legal. Acţionarii 
pot participa la Adunare şi prin împuternicit, pe 
bază de procură, porivit reglementărilor aplica-
bile. Formularele de procuri speciale vor fi 
completate şi semnate în trei exemplare: un 
exemplar va fi depus sau transmis prin poştă, 
sau curier la sediul Societăţii situate în Bucu-
reşti, B-dul Timişoara nr. 50, sector 6, ori prin 
fax la numărul 021/444.01.55, astfel încât să 
ajungă la destinaţie până cel mai târziu 
18.05.2019 ora 10.00, un exemplar va fi înmânat 
împuternicitului şi al treilea exemplar va 
rămâne la acţionarul reprezentat. În situaţia în 
care exemplarul destinat Societăţii este transmis 
prin fax, procura specială va trebui să aibă 
ataşată o semnătură electronică extinsă. Procu-
rile generale se depun/ transmit Societăţii în 
termenul şi modalitatea sus-menţionată, în 
copie, cuprinzând menţiunea conform cu origi-
nalul şi semnătura reprezentantului. Voturile 
transmise prin corespondenţă vor fi luate în 
considerare dacă sunt înregistrate la Societate 
cel târziu la data de 18.05.2019 ora 10.00. Votu-
rile prin corespondenţă vor fi trimise prin scri-
soare recomandată la sediul social al Societăţii 
(mai sus menţionat), într-o formă clară şi 
precisă, conţinând menţiunea „pentru”, „împo-
triva“ ori „abţinere“ cu privire la fiecare 
problemă supusă aprobării. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/
au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de Adunare; b) 
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punc-
tele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi 
/dreptului de a a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a Adunării, acţionarii 
îndreptăţiţi vor putea transmite solicitarea în 
scris prin servicii de curierat, la adresa Societăţii 
situate în Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 
6 în cel mult 15 zile de la data publicării anun-
ţului de convocare în Monitorul Oficial al Româ-
niei şi în presă. Solicitările vor fi semnate de 
acţionari sau de reprezentanţii acestora şi vor fi 
însoţite de documente purtând menţiunea 
conform cu originalul şi semnătura acţionarului/ 
reprezentantului acestuia, care să ateste identi-
tatea acţionarilor şi –acolo unde este cazul– cali-
tatea de reprezentant legal sau, după caz, de 
împuternicit a semnatarilor. Informaţii supli-
mentare cu privire la convocarea şi desfăşurarea 

Adunării se pot obţine la sediul Societăţii la 
numărul de telefon 021.777.65.62.

l Convocatorul Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor Fitoterapia S.A.: Având în 
vedere: •prevederile Legii nr. 31/1990 a societă-
ţilor, republicată şi a Actului constitutiv al 
Societăţii Fitoterapia SA, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/3935/1991, C.U.I. RO 459497 („Societatea„); 
•Decizia Consiliului de Administraţie al Socie-
tăţii nr. 7 din 08.04.2019, Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al Societăţii convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor Societăţii („Adunarea”) pentru data de 
20.05.2019, ora 12, la sediul Societăţii din Bucu-
reşti, Bd. Timişoara, nr.50, sector 6, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 
09.05.2019 considerată „data de referinţă” în 
Registrul Acţionarilor ţinut de către Societate. În 
cazul în care la prima convocare nu se vor înde-
plini condiţiile de cvorum, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Fitoterapia S.A. se 
va desfăşura pe data de 21.05.2019, la aceeaşi 
oră şi acelaşi loc. Ordine de Zi: 1. Aprobarea 
anulării unui număr de 177.849 acţiuni, în 
valoare totală de 17.784,9 lei, dobândite de către 
Fitoterapia S.A. de la acţionarii care au decis să 
se retragă din societate; 2. Aprobarea reducerii 
capitalului social al Societăţii ca urmare a 
anulării a 177.849 acţiuni deţinute de Fitoterapia 
SA, conform pct. 1 de mai sus de la 5.845.359 
acţiuni la 5.667.510 acţiuni, astfel că valoarea 
capitalului social al Fitoterapia SA se va reduce 
de la 584.535,9 Lei la 566.751 Lei; 3. Aprobarea 
modificării articolului 7– „Capitalul social” din 
Actul constitutiv al Fitoterapia SA, şi actuali-
zarea acestui act constitutiv, ca urmare a celor 
menţionate mai sus şi a cesionării acţiunilor 
între acţionari, după cum urmează: “Articolul 7. 
Capitalul Social: Capitalul social al Fitoterapia 
S.A. este de  566.751 lei, împărţit în 5.667.510 
acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei, şi este 
deţinut de acţionari astfel: 1) Fabiol S.R.L.– 
3.182.736 acţiuni, în valoare totală de 318.273,60 
lei, reprezentând 56,16% din capitalul social, din 
care 124,008.18 lei– aport în natură, şi 
194,265.42 lei– aport în numerar; 2) IZIFIND 
Investments Limited –1.001.478 acţiuni, în 
valoare totală de 100.147,8 lei (aport în 
numerar), reprezentând 17,67%  din capitalul 
social; 3) Qarisma Enterprises Limited 
–1.001.212 acţiuni, în valoare totală de 100.121,2 
lei (aport în numerar), reprezentând 17,66%  
din capitalul social. 4) P.P.M.– 482.084 acţiuni, în 
valoare totală de 48.208,4 lei (aport în numerar), 
reprezentând 8,51% din capitalul social. Capi-
talul social al Fitoterapia S.A. are următoarea 
structură: 566.751 reprezentând 5.667.510 
acţiuni din care  aport în numerar– 442.742,82 
lei, reprezentând 78,12% din capitalul social şi 
aport în natură- 124.008,18 lei reprezentând 
21,88% din capitalul social.” 4. Ratificarea Deci-
ziei Consiliului de Administraţie nr. 8 emisă în 
data de 09.04.2019. 5. Împuternicirea Dnei 
Niculescu Ioana, cetăţean român născută la data 
de 04.02.1958, în Oraşul  Roşiorii de Vede, Jud. 
Teleorman, să îndeplinească toate procedurile şi 
formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea 
la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi 
să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama 
Societăţii toate documentele necesare, precum şi 
să reprezinte Societatea în faţa oricăror sautori-
tăţi publice/ persoane juridice de drept privat, în 
special în relaţia cu Registrul Comerţului. Înce-
pând cu data publicării convocatorului 
Adunării, toate materialele informative aferente 
Adunării vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la 
sediul Societăţii din Bucureşti, bd. Timişoara 
nr.50, sector 6, zilnic, de luni până vineri, între 
orele 10.00-14.00. Acţionarii vor putea solicita 
copii ale acestor documente. Solicitarea va putea 
fi adresată, în scris, prin curier, la adresa Socie-
tăţii situate în localitatea Bucureşti, bd. Timi-
şoara nr.50, sector 6, ori prin fax la numărul 
021/444.01.55. Indiferent de modul de transmi-
tere, solicitările vor fi semnate de acţionari sau 
de reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite de 
documente purtând menţiunea „conform cu 
originalul“ şi semnătura acţionarului/ reprezen-
tantului acestuia, care să ateste identitatea acţio-

narilor şi –acolo unde este cazul– calitatea de 
reprezentant a semnatarilor. De asemenea, soli-
citările vor indica adresa poştală, adresa de 
e-mail, sau numărul de fax unde respectivul 
acţionar doreşte să primească copii ale docu-
mentelor menţionate anterior. Conform preve-
derilor legale în vigoare, numai persoanele care 
sunt înregistrate ca acţionari la sfârşitul zilei de 
09.05.2019 au dreptul de a participa şi de a vota 
în cadrul Adunării. Acţionarii înscrişi în regis-
trul acţionarilor la data de referinţă pot parti-
cipa la Adunare personal sau prin împuternicit. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participle la 
Adunare este permis prin simpla probă a identi-
tăţii acestora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, sau în 
cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor 
persoane fizice fără capacitate de exerciţiu, cu 
dovada calităţii de reprezentant legal. Acţionarii 
pot participa la Adunare şi prin împuternicit, pe 
baza de procura, porivit reglementărilor aplica-
bile. Formularele de procuri speciale vor fi 
completate şi semnate în trei exemplare: un 
exemplar va fi depus sau transmis prin poştă, 
sau curier la sediul Societăţii situate în Bucu-
reşti, B-dul Timişoara nr.50, sector 6, ori prin 
fax la numărul 021/444.01.55, astfel încât să 
ajungă la destinaţie până cel mai târziu 
18.05.2019 ora 12, un exemplar va fi înmânat 
împuternicitului şi al treilea exemplar va 
rămâne la acţionarul reprezentat. În situaţia în 
care exemplarul destinat Societăţii este transmis 
prin fax, procura specială va trebui să aibă 
ataşată o semnătură electronică extinsă. Procu-
rile generale se depun/ transmit Societăţii în 
termenul şi modalitatea sus-menţionată, în 
copie, cuprinzând menţiunea conform cu origi-
nalul şi semnatura reprezentantului. Voturile 
transmise prin corespondenţă vor fi luate în 
considerare dacă sunt înregistrate la Societate 
cel târziu la data de 18.05.2019 ora 12. Voturile 
prin corespondenţă vor fi trimise prin scrisoare 
recomandată la sediul social al Societăţii (mai 
sus menţionat), într-o formă clară şi precisă, 
conţinând menţiunea „pentru”, „împotriva“ ori 
„abţinere“ cu privire la fiecare problemă supusa 
aprobării. Unul sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de Adunare; b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării. 
Pentru exercitarea dreptului de a introduce 
puncte pe ordinea de zi /dreptului de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
Adunării, acţionarii îndreptăţiţi vor putea trans-
mite solicitarea în scris prin servicii de curierat, 
la adresa Societăţii situate în Bucureşti, bd. 
Timişoara nr.50, sector 6 în cel mult 15 zile de la 
data publicării anuntului de convocare în Moni-
torul Oficial al României şi în presă. Solicitările 
vor fi semnate de acţionari sau de reprezentanţii 
acestora şi vor fi însoţite de documente purtănd 
menţiunea conform cu originalul şi semnătura 
acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să 
ateste identitatea acţionarilor şi –acolo unde este 
cazul– calitatea de reprezentant legal sau, după 
caz, de împuternicit a semnatarilor. Informaţii 
suplimentare cu privire la convocarea şi desfăşu-
rarea Adunării se pot obţine la sediul Societăţii 
la numărul de telefon 021.777.65.62.

LICITAŢII
l Fast Insolv IPURL anunta vanzarea in bloc la 
licitatie publica deschisa a bunurilor debitoarei 
Universal Property Services SRL constand in 
Dacia Doker an 2013 130.000 km si smartphone 
Samsung Galaxy S8 la pretul total de 17.267 lei. 
Licitatia va avea loc pe 16.04.2019, ora 14.00 la 
sediul Fast Insolv cu reluare pe 23.04.2019, 
07.05.2019 si 14.05.2019 la aceeasi ora. Detalii pe 
www.fastinsolv.ro sau la telefon 0213201090.

l Primăria Comunei Calafindeşti, judeţul 
Suceava, organizează licitaţie publică în data de 
03.05.2019, ora 10.00, pentru închirierea supra-
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feţei de 39,75ha teren pajişti comunale crescăto-
rilor de animale, persoane fizice şi juridice. În 
caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în 
fiecare zi de vineri, la aceeaşi oră, până la adju-
decare. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Calafindeşti sau la tel.0230.281.290.

l Comuna Balta Albă, județul Buzău, tel./fax: 
0238.790.063, CUI: 2407834, organizează licitație 
publică deschisă cu ofertă în plic, la sediul Primă-
riei Comuna Balta Albă, județul Buzău, în data de 
10.05.2019, ora 11.00, în vederea închirierii a 
suprafeței de pajişti disponibile în suprafață de 
3ha/1 lot (izlaz T-40, Lot 66, 3ha), proporțional cu 
efectivele de animale deținute în exploatație, aflate 
în proprietatea privată a comunei Balta Albă. 
Documentele licitației pot fi procurate contra cost 
la sediul Primăriei Comuna Balta Albă, situat în 
Balta Albă, comuna Balta Albă, județul Buzău. 
Prețul de pornire a licitației de închiriere, în 
c o n f o r m i t a t e  c u  p r e v e d e r i l e  H C L 
nr.10/28.02.2014, este de 116.5Lei/ha/an. Prețul 
caietului de sarcini va fi de 30Lei, taxa de partici-
pare 50Lei, pentru fiecare lot în parte şi garanția 
de participare stabilită este de 100Lei/ha. Data şi 
locul de primire a ofertelor: cel târziu în data de 
09.05.2019, ora 16.00, la sediul Primăriei Comuna 
Balta Albă. Data şi locul deschiderii ofertelor: 
10.05.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei Comuna 
Balta Albă. Durata închirierii este de la data 
semnării contractului până la data de 30.12.2021, 
cu respectarea perioadei de păşunat 01 mai-01 
noiembrie a fiecărui an, în conformitate cu preve-
derile HCL nr.10/28.02.2014.

l Consiliul Local Holboca organizează licitație 
în vederea concesionării terenului în suprafață 
de 800mp, situat în sat Holboca, comuna 
Holboca, județul Iaşi, în data de 6 mai 2019, ora 
12.00. Documentația de atribuire poate fi achizi-
ționată contra sumei de 50RON. Ofertele se 
depun la sediul Primăriei Holboca, până la data 
de 2 mai 2019, ora 12.00. Relații la telefon: 
0232.298.270.

l Consiliul Local Holboca organizează licitație 
în vederea închirierii unei construcții metalice în 
suprafață de 20mp aparținând domeniului 
public al comunei Holboca, situată în localitatea 
Holboca, comuna Holboca, județ Iaşi, în data de 
6 mai 2019, ora 12.00. Documentația de atribuire 
poate fi achiziționată contra sumei de 50RON. 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Holboca, 
până la data de 2 mai 2019, ora 12.00. Relații la 
telefon: 0232.298.270.

l SC Codacons SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunu-
rilor imobile si mobile aflate in patrimoniul 
debitoarei, respectiv: teren intravilan situat in 
Breaza, Cartier Frasinet FN, jud Prahova, in 
suprafata de 2791 mp, la pretul de 57.000 lei, 
autoturism Volvo la pretul de 6.750 lei, etc. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 10.08.2016, ce a incuviintat raportul de 
evaluare si regulamentul de participare la lici-
tatie si a Adunarii Creditorilor din 22.01.2019. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 50% 
fata de cel stabilit in raportul de evaluare. Lici-
taţia va avea loc pe data de 16.04.2019, 
23.04.2019, 07.05.2019, 14.05.2019, 21.05.2019, 
28.05.2019, 04.06.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 
25.06.2019, orele 12.30 în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l SC Tasan Paza Protectie SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica a bunului 
mobil aflat in patrimoniul societatii, si anume: 
autoturism Peugeot 206 la pretul de 600 lei. 
Licitatia publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 10.04.2019 si a regula-
mentului de participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este conform ofertei inregis-
trate la sediul l ichidatorului sub nr. 
406/19.03.2019. Licitatiile vor avea loc pe data de 
16.04.2019, 17.04.2019, 18.04.2019, 22.04.2019, 
23.04.2019, orele 12.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B 
Et. 7. Conditiile de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.215/2001 şi Legii nr.50/1991, republicate, 
modificate şi completate, HCL 12/30.01.2019 
Consiliul Local Eforie şi Primăria Oraşului 
Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str.Progresului, 
nr.1, organizează licitație privind concesionarea 
a două terenuri identificate mai jos: Nr.Crt.; 
Redevența euro/mp/an; Stradă; Localitate; 
Suprafață (mp); Destinație conform certificat de 
urbanism; Observații: 1.; 3,13; Aleea Mercur; 
Eforie Sud; 371; Parcare; I.E.106059, parcelarea 
Tuzla Techirghiol. 2.; 2,83; Aleea Mercur; Eforie 
Sud; 1309; Parcare şi spații verzi; Loturile 33, 
34, 35, 361, 362, 377, 378 parțiale. Documentația 
licitației poate fi studiată şi se poate procura 
contra cost la sediul organizatorului, Eforie Sud, 
str.Progresului, nr.1, începând cu data de 
06.05.2019. Ofertele pentru licitație se primesc la 
sediul organizatorului, la Registratură, până la 
data de 15.05.2019, ora 12.00, iar acestea vor fi 
deschise la sediu, la data de 16.05.2019, ora 
10.00. Actele doveditoare privind calitățile şi 
capacitățile cerute ofertanților, precum şi durata 
prin care ofertanții rămân angajați prin termenii 
ofertei lor vor fi conforme cu prevederile instruc-
țiunilor pentru ofertanți.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.215/2001 şi Legii nr.50/1991, republicate, 
modificate şi completate, HCL 11/30.01.2019 
Consiliul Local Eforie şi Primăria Oraşului 
Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str. Progresului, 
nr.1, organizează licitație privind vânzarea unui 
teren. Documentația licitației poate fi studiată şi 
se poate procura contra cost la sediul organizato-
rului, Eforie Sud, str.Progresului, nr.1, începând 
cu data de 06.05.2019. Ofertele pentru licitație se 
primesc la sediul organizatorului, la Registra-
tură, până la data de 16.05.2019, ora 12.00, iar 
acestea vor fi deschise la sediu, la data de 
17.05.2019, ora 10.00. Actele doveditoare privind 
calitățile şi capacitățile cerute ofertanților, 
precum şi durata prin care ofertanții rămân 
angajați prin termenii ofertei lor vor fi conforme 
cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți.

l Comuna Victoria, județul Iaşi, cu sediul în 
satul Victoria, comuna Victoria, județul Iaşi, cod 
fiscal 4540305, reprezentată de d-l ing. Crețu 
Daniel - primar, scoate spre concesionare, prin 
licitație publică deschisă, următoarele păşuni 
comunale 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, Denu-
mire 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 conce-
siune – 7 ani. Relatii privind licitația, amplasa-
mentul 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 12.04.2019. Data limită de depunere a 
ofertelor: 06/05/2019, ora 12.00. Ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul 
Primăriei Victoria, jud. Iaşi, în data de 
07/04/2019, ora 9.00.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, 
in calitate de lichidator judiciar al Welan 
Holdings Investment SRL desemnat prin sentinta 
civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata 
in dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflat in 
proprietatea Welan Holdings Investment SRL 
constand proprietate imobiliara in zona reziden-

tiala reprezentata de lot de teren cu numar 
cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in 
Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, 
sector 6, cu deschidere directa stradala si proprie-
tate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata 
de lot de teren cu numar cadastral 201178 in 
suprafata de 635 mp, situat in Bucuresti, str. 
Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, in 
valoare totala de 75.000 euro inclusiv TVA. 
Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 19.04.2019 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in 
care bunurile nu se vor vinde la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor mai organiza licitatii saptama-
nale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
caietului de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Primăria Comunei Moroeni, cu sediul în 
comuna Moroeni, sat Lunca, Strada Principală, 
nr. 152, județul Dâmbovița, cod fiscal 4280116, 
telefon 0245772213, fax 0245772084, e-mail: 
primaria_moroeni@yahoo.com, cod IBAN 
RO95TREZ27521A300530XXXX, deschis la 
Trezoreria Pucioasa, scoate la concesionare prin 
licitație publică cu oferte în plic, în condițiile 
Legii, următoarele trupuri de păşune din propri-
etatea publică a comunei Moroeni. 1. Păşune 
alpină, situată în comuna Moroeni, județul 
Dâmbovița, punct ”Blana 1”, în suprafață de 
63.76 ha (blocurile fizice 169, 223 şi 2.714). 2. 
Păşune alpină, situată în comuna Moroeni, 
județul Dâmbovița, punct ”Blana 2”, în suprafață 
de 63.76 ha (blocurile fizice 223 şi 2.714). 3. 
Păşune alpină, situată în comuna Moroeni, 
județul Dâmbovița, punct ”Oboare 1”, în supra-
față de 97.27 ha (blocurile fizice 358, 3.343, 210, 
2.700, 2.363 şi 169). 4. Păşune alpină, situată în 
comuna MOROENI, județul Dâmbovița, punct 
”Oboare 2”,  în suprafață de 70.40 ha (blocurile 
fizice 358 şi 2.363). 5. Păşune alpină, situată în 
comuna Moroeni, județul Dâmbovița, punct 
”Dichiu 1”, în suprafață de 88.57 ha (blocurile 
fizice 380, 398 şi 2.443). 6. Păşune alpină, situată 
în comuna Moroeni, județul Dâmbovița, punct 
”Dichiu 2”, în suprafață de 88.02 ha (blocurile 
fizice 380, 381, 393, 388, 383 şi 3.343). 7. Păşune 
alpină, situată în comuna Moroeni, județul 
Dâmbovița, punct ”Măguri”, în suprafață de 
27.45 ha (blocurile fizice 494 şi 2.621). Pentru 
participarea la licitație ofertanții trebuie să achite 
la casieria organizatorului sau în contul 
RO85TREZ27521180250XXXX, deschis la Trezo-
reria Pucioasa, prețul Documentației de atribuire 
-500 lei, precum şi contravaloarea garanției de 
p a r t i c i p a r e ,  î n  c o n t u l 
RO64TREZ2755006XXX000771, deschis la 
Trezoreria Pucioasa, astfel: -pentru păşunea 
Blana I - 4.687 lei; -pentru păşunea Blana II - 
4.687 lei; -pentru păşunea Oboare I - 7.831 lei; 
-pentru păşunea Oboare II - 5.668 lei; -pentru 
păşunea Dichiu I - 7.130 lei; -pentru păşunea 
Dichiu II - 7.086 lei; -pentru păşunea MăgurI - 
2.210 lei. Documentele solicitate şi criteriile de 
validare a dosarelor de licitaţie sunt prevăzute în 
Documentaţia de atribuire. Ofertele vor fi depuse 
într-un singur exemplar. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor este cu cel puţin 4 zile lucră-
toare înainte de data limită pentru depunerea 
ofertelor: 26.04.2019, ora 16.00. Data limită de 
depunere a ofertelor pentru procedura de atri-
buire a contractelor de concesionare prin licitație 
publică a trupurilor de păşune alpină este 
02.05.2019, până la ora 16,00, la sediul Primăriei 
comunei Moroeni, județul Dâmbovița. Data limită 
de întocmire de către comisia de evaluare a tabe-

lului centralizator, pe fiecare trup de păşune în 
parte, cu privire la suprafața de teren - păşune 
alpină, necesară fiecărui participant la procedura 
de concesionare prin încredințare directă, în 
conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 
32/2019 - Legea zootehniei este, în termen de două 
zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a ofertelor - 06.05.2019, ora 16,00. Data 
limită de comunicare către ofertanți cu privire la 
suprafața de teren - păşune alpină, necesară 
fiecărui participant la procedura de concesionare 
prin încredințare directă sau prin licitație publică, 
pe fiecare trup de păşune în parte, sau cu privire 
la excluderea de la această procedură, deoarece 
deține suficient teren pentru creşterea animalelor, 
în conformitate cu prevederile art. 16, din Legea 
nr. 32/2019 - Legea zootehniei, este de două zile 
lucrătoare de la afişarea tabelului centralizator - 
08.05.2019, ora 16,00. Procedura de deschidere a 
plicurilor cu ofertele în vederea atribuirii contrac-
telor de concesionare prin încredințare directă 
sau prin licitație publică va avea loc în data de 
09.05.2019  de la ora 11,00. Sesizarea instantei cu 
privire la eventualele suspiciuni de încălcare a 
cadrului legal de desfăşurare a procedurii de 
atribuire a contractelor de concesionare prin 
încredințare directă sau prin licitație publică, se 
face potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar acţiunea în justiţie se 
introduce la secţia de contencios administrativ a 
tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul 
concedentului - Tribunalul Dâmbovița, Secția 
Civilă, cu sediul în Târgovişte, Calea Bucureşti , 
nr. 3, județul Dâmbovița, tel 245612344, fax 
0245216622. Documentația de atribuire şi alte 
informații privind procedura de atribuire a 
contractelor de concesionare prin încredințare 
directă sau prin licitație publică a trupurilor de 
păşune alpină aparținând patrimoniului public al 
comunei Moroeni, se pot obține, de către persoa-
nele interesate, de la sediul Primăriei comunei 
Moroeni, Compartimentul Achiziții publice - 
persoană de contact Ctistina Tronaru, sau la 
numarul  de telefon 0245 772213 sau 0733919922.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace fixe si obiecte de 
inventar, aflate in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate administrativ in 
Caransebes, Calea Severinului, nr. 7, jud. Caras 
- Severin. Pretul de pornire al licitatiei este de 
100% din pretul de evaluare + T.V.A., conform 
centralizatorului anexat raportului de evaluare. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 100 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 19.04.2019, orele 
13.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, 
se va organiza o noua licitatie in data de 
25.04.2019, orele 13.00.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi /sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Șipote, cu sediul în 
comuna Șipote, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, 
județul Iaşi, cod poştal: 707485, telefon: 
0232.238.333, fax: 0232.238.320, cod fiscal: 
4540291, e-mail: primariasipote@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: proprietate imobiliară 
funciară de tip Iaz Zugravi în suprafață de 
127.600mp, bun public, situat administrativ pe 
teritoriul Unităţii Administrativ-Teritoriale 
Comuna Șipote, judeţul Iaşi. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: de la sediul instituției. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: la cerere, înaintată 
direct sau prin fax /e-mail către sediul conceden-
tului Comuna Șipote. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului /compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Compartimentul 

de Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei 
Șipote, cu sediul în comuna Șipote, str.Alexandru 
Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: -Cost docu-
mentaţie: 100Lei. -Modalitate de plată: Aceste 
sume se vor achita în numerar la casieria conce-
dentului sau cu ordin de plată în contul nr.
RO95TREZ24A705000200130X -Trezoreria 
Municipiului Iaşi. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 03.05.2019, ora 15.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: de la sediul instituției. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
10.05.2019, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Șipote, str.Alexandru 
Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi, cod poştal: 707485. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar în original şi un exem-
plar în copie. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
13.05.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei Șipote, 
str.Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria Hârlău, cu sediul 
în str.Gheorghe Doja, nr.1, Oraş Hârlău, județul 
Iaşi, telefon: 0232.722.344, fax: 0232.722.622, 
e-mail: jud-hirlau-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 09.04.2019.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 
3108000/29.07.2015, aparţinând PFA Popa M. 
Ion-Constantin, CUI: 34818250, F21/392/2015. 
Se declară nul.

l Pierdut permis auto si atestat profesional 
transport marfa, pe numele Sava Ionut Aurel.

l Pierdut atestat profesional transport marfă 
emis de ARR şi ADR, carte tahograf, pe numele 
Asofronei Viorel. Se declară nul.

l Pierdut atestat profesional transport marfă 
emis de ARR pe numele Răducan Adrian. Se 
declară nul.

l Pierdut  Cartela Operatorului de Transport 
(Company Card) seria 0000000005FRC000, 
emis de ARR Bucureşti pe numele Bârsan 
Gheorghe, pentru SC UCA Trans Impex SRL 
Bucureşti, sector 1.

l Pierdut registru unic de control SC Lemn 
Grup SRL (Actuală SC Lemn Grup C&G SRL), 
CUI 16627686, J23/4324/2018 Ilfov, identificată 
înainte de radiere cu CUI 16627686 
J40/11995/2004 strada  Panciu nr. 25, sector 1, 
Bucureşti.

l Pierdut Certificat constatator nr. 13473 
eliberat la 25.07.2014  de ONRC Tulcea pentru 
Terți,  aparținând SC Colisam Agroprod SRL, 
CUI 33428110. Se declară nul.

l Pierdut Certificat constatator nr.501587  
eliberat la 15.02.2012 de ONRC Tulcea pentru  
Terți, aparținând PFA Obreja Simona AGRO, 
F36/175/2012. Se declară nul.

l Pierdut atestat de taxi cu nr. 0119225, seria 
CPTX pe numele Alecse Laurenţiu. Îl declar nul.

l Sora Dinu proprietar al autoturismului Dacia 
1310 L Break galbenă, fabricat în 1995, declar 
pierdut talonul de îmatriculare nr. îmatriculare 
maşină B -53 -DES.

l Pierdut act de concesiune nr. 2184 din 1992 
octombrie 16, pe numele Rădulescu Maria, emis 
de Parohia Sf. Gheorghe Capra.

l Pierdut carnet de student pe numele Palade A. 
Florin George, emis de Facultatea de Agricultură 
din cadrul Universităţii de Știinţă Agronomie şi 
Medicină Veterinară din Bucureşti.


