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OFERTE SERVICIU
l SC Mono Bau SRL, cu sediul social în loc.
Gheorgheni, str.Kossuth Lajos, nr.18, ap.1, jud.
Harghita, pune la dispoziție 14 locuri de 
muncă pentru muncitori necalificați în 
construcții. Detalii la tel. 0744.691.401.

l SC Lezzet Pan SRL, Ploiesti, angajează 2 
persoane pentru postul de Manipulant Marfă. 
Relații la telefon: 0748.119.090.

l SC Teredan Production SRL (T2), produca-
toare de huse pentru canapele, cu sediul in 
Oradea, angajeaza muncitori la masina de 
cusut .  Informat i i  sup l imentare  la 
0259.708.494, 0770.115.222.

l SC Pasirom Interactiv SRL, având CUI 
RO14947358, cu sediul în București, str.
Intrarea Horbotei, nr.4, bl.G5, sc.1, et.5, ap.23, 
Sector 3, angajază: -maistru instalații, cod 
COR 311208 -6 posturi; -inginer instalații, cod 
COR 214203 -6 posturi; -buldoexcavatriști, cod 
COR 834201 -9 posturi. Cerințe: studii de 
specialitate, experiență min.1 an. Selecția are 
loc în data de 14.02.2020, ora 12.00, la sediul 
societății. Persoană de contact: Ivanov Madă-
lina -0756.195.196.

l Palatul Copiilor Deva, cu sediul în Deva, str.
Mihai Eminescu, nr.17, judeţul Hunedoara, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Administrator de 
patrimoniu grad III: 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 06.03.2020, ora 
10.00; -Proba practică în data de 11.03.2020, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
16.03.2020, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii superioare 
nivel licență, în domeniul economic sau tehnic; 
-vechime: 6 ani în specialitatea studiilor; -deți-
nere permis de conducere categoria B. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Palatul 
Copiilor Deva, str.Mihai Eminescu, nr.17, 
judeţul Hunedoara.Relaţii suplimentare la 
sediul: Palatul Copiilor Deva, persoană de 
contact: Jura Geanina, telefon 0254.215.720.

l Școala Gimnazială Nr.1 Gruiu, cu sediul în 
comuna Gruiu, str.Gruiu-Snagov, nr.136, 
judeţul Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
-muncitor, pe perioadă nedeterminată, la 
Școala Gimnazială Nr.2 Lipia, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Selecția dosarelor în data de 
27.02.2020, ora 14.00; -Proba practică în data 
de 06.03.2020, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 07.03.2020, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii generale; 
-vechime 3 ani; -abilități de comunicare -rela-
ționare pentru munca în echipă. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 
Gruiu, Șoseaua Gruiu Snagov, nr.136, 
tel.021.350.80.10. Relaţii suplimentare la 
sediul: Școlii Gimnaziale Nr.1 Gruiu, Șoseaua 
Gruiu Snagov, nr.136, persoană de contact: 
Dinu Mirela Ioana, telefon 021.350.80.10, 
e-mail: scoala_1gruiu@yahoo.com

l Școala Gimnazială Nr.1 Gruiu, cu sediul în 
comuna Gruiu, str.Gruiu-Snagov, nr.136, 
judeţul Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
-administrator, pe perioada nedeterminată, la 
Școala Gimnazială Nr.1 Gruiu, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Selecția dosarelor în data de 
27.02.2020, ora 14.00; -Proba teoretică în data 
de 06.03.2020, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 07.03.2020, ora 09.00; -Proba interviu 

în data de 07.03.2020, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii medii; 
-vechime 10 ani; -abilități de comunicare 
-relaționare pentru munca în echipa; -atestate 
profesionale tehnice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Gruiu, 
Ș o s e a u a  G r u i u  S n a g o v,  n r. 1 3 6 , 
tel.021.350.80.10. Relaţii suplimentare la 
sediul: Școlii Gimnaziale Nr.1 Gruiu, Șoseaua 
Gruiu Snagov, nr.136, persoană de contact: 
Dinu Mirela Ioana, telefon 021.350.80.10, 
e-mail: scoala_1gruiu@yahoo.com

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dâmbovița, organizează, 
în data de 06.03.2020, ora 10.00, la sediul din 
strada I.C. Vissarion, nr. 1, în limita posturilor 
vacante prevăzute în ștatul de funcții, concurs 
sau examen pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante, corespunzătoare unor funcții 
contractuale de execuție: -6 posturi de referent 
(M), gradul IA în cadrul Complexului de 
Servicii Sociale Găești. I. Probele stabilite 
pentru concurs sau examen: a)selecția dosa-
relor de înscriere; b) proba scrisă; c) interviul. 
II.Condiții de participare la concursul sau 
examenul organizat pentru ocuparea postu-
rilor vacante corespunzătoare unor funcții 
contractuale de execuție: 1.Poate participa la 
concursul sau examenul pentru ocuparea 
postului vacant orice persoană care îndepli-
nește următoarele condiții generale: a) are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; b) cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)are capa-
citate deplină de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f)îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. 2.Poate participa la concursul sau 
examenul pentru ocuparea posturilor vacante 
de referent (M), gradul IA din cadrul Comple-
xului de Servicii Sociale Găești, persoana care 
îndeplinește următoarele condiții specifice: a)
studii liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; b)
vechimea minim 7 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitarii funcției. III.Calendarul de 
desfășurare a concursului sau examenului: -în 
vederea participării la concurs sau examen, 
candidații depun dosarul de concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afișării anun-
țului pentru ocuparea posturilor vacante, la 
sediul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Dambovița, din str.I.C.
Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, 
persoană de contact inspector Olteanu Georgi-
ana-Loredana, secretarul comisiei de concurs; 
-proba scrisă se organizează în data de 6 
martie 2020, ora 10.00, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Dâmbovița, din str. I.C. Vissarion, 
nr. 1; -interviul se susține în data de 12 martie 
2020, ora 14.00, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Dâmbovița, din str.I.C.Vissarion, nr.1; -secretar 
comisie de concurs: inspector Olteanu Georgi-
ana-Loredana, din cadrul Serviciului Resurse 
Umane, de la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Dambovita, din str.I.C.Vissarion, nr.1, telefon 
0245.217.686/0245.614.615.

l Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA 
anunţă organizarea selecţiei pentru postul de 
director general. Centrul de Afaceri Flan-
dra-Vâlcea SA anunţă organizarea selecţiei 
pentru postul de director general, în conformi-
tate cu prevederile OUG 109/2011 cu modifi-
cările și completările ulterioare, privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, după cum urmează: Condiţii generale: 
să fie persoană fizică; să aibă cetăţenie română; 
să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să aibă 
o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei 
pentru care candidează, atestată pe bază de 
documente medicale valabile; să nu fi desfă-
șurat activitate de poliţie politică; să nu facă 
parte din categoria persoanelor incapabile ori 
care au fost condamnate pentru infracţiunile 
prevăzute de art.6 din OUG nr.109/2011, 

articol modificat prin art.I pct.8 din Legea 
nr.111/2016, privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice; să nu fi fost destituit 
dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat 
contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 2 ani. Condiţii specifice: 
studii: superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de absolvire sau superioare absolvite 
cu diplomă de licență  în domeniile: manage-
ment, tehnic sau economic; vechime în activi-
tate: minim 7 ani; cunoașterea de limbi străine: 
limba engleză (cel putin nivel mediu); cunoaș-
terea altor limbi de circulaţie internaţională și 
pregătirea/specializarea în domeniul accesării 
fondurilor europene constituie un avantaj, 
cunoștinţe operare PC: Word, Excel, Power-
Point, Project Planer. Criterii de evaluare a 
candidaţilor pentru postul de director general: 
1.Abilităţi manageriale; 2.Capacitate de 

analiză și sinteză; 3.Capacitate de luare a 
deciziei; 4.Abilități de comunicare; 5.Capaci-
tate de înţelegere a noţiunilor tehnice și finan-
ciare; 6.Orientare către rezultate; 7.Probă 
practică cunoștințe PC. Documente necesare 
pentru depunerea candidaturii: Curriculum 
Vitae; cazier judiciar; cazier fiscal; copii legali-
zate după acte de studii și copii ale altor 
diplome relevante; copie act identitate; docu-
mente doveditoare ale vechimii in muncă; 
adeverinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate; Declaraţie pe proprie răspundere 
prin care candidatul va confirma că nu se afla 
într-una din situaţiile prevăzute la art.6 din 
OUG  nr.109/2011, articol modificat prin art.I 
pct.8 din Legea nr. 111/2016, privind guver-
nanţa corporativă a întreprinderilor publice 
sau că nu a suferit o condamnare pentru o 
infracţiune legată de conduită profesională. 

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7       Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

Anunţ de închiriere prin licitaţie publică
   

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Craiova, 
codul fiscal 4417214, strada A.I. Cuza nr. 7, Craiova, Dolj, telefon 0251/416235, fax 
0251/411561, e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro, persoana de contact: Marta Stelian.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii prin licitaţie 
publică, pe o perioadă de 15 ani, îl constituie Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-
Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr. 8.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de 
Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, etaj 3, 
camera 304, Serviciul Patrimoniu, telefon 0251/411008.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se 
pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei 
Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, judeţul Dolj.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii 
contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul din str. A.I. 
Cuza nr. 1, Serviciul Patrimoniu, etaj 3, camera 304, cu prezentarea xerocopiei cererii 
înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire inclusiv caietul de sarcini este de 100 
lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.02.2020.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 04.03.2020, ora 9:45.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova din 
Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, la registratura Primăriei.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (unu).
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
04.03.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7.
6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Dolj, str. Brestei nr. 12, telefon/fax 0251/418612, fax 410140, e-mail: 
inregistraredosare.dj@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
13.02.2020.
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Etapele de desfăşurare a selecţiei: 1.Selecţia 
dosarelor de înscriere. 2.Interviul candidaţilor 
selectaţi. Pentru interviu se stabileşte un 
punctaj maxim de 100 puncte. Punctajul 
minim necesar pentru a fi declarat “admis” 
este de 70 de puncte. Selecţia se realizează cu 
respectarea principiului nediscriminării, trata-
mentului egal şi transparenţei. Candidaturile: 
data limită de depunere a candidaturilor şi a 
documentelor solicitate este 16 martie 2020, 
ora 16.00, la Registratura Centrului de Afaceri 
Flandra Vâlcea SA, str.Câmpului, nr.15A în 
plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un 
număr de înregistrare, precum şi data şi ora 
depunerii candidaturii. Plicul va avea menți-
onat “Candidatura pentru funcţia Director 
General al Centrului de Afaceri Flandra 
Vâlcea SA” precum şi numele, prenumele şi 
domiciliul candidatului. Rezultatul selecţiei 
dosarelor se va publica în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data limită de depunere a 
acestora pe site-ul Centrului de Afaceri 
Flandra Vâlcea SA- www.flandra-valcea.ro. 
Candidaţii declaraţi admisi la etapa de selecţie 
a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui 
interviu, data, ora şi locul desfăşurării inter-
viului urmând să fie afişate pe site-ul Centrului 
de Afaceri Flandra Vâlcea SA- www.flan-
dra-valcea.ro. Rezultatul final al selecției va fi 
publicat de asemenea pe site-ul www.flan-
dra-valcea.ro. Relaţii la sediul Centrului de 
Afaceri Flandra Vâlcea SA, str.Câmpului, 
nr.15A, nr. de telefon: 0745.117.036, persoană 
de contact: d-na Ileana Ilie. Publicat astăzi, 
12.02.2020.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.
Olt, str.Crişan,  nr.5, organizează concurs de 
recrutare pentru funcțiile contractuale de 
execuție vacante, în data de 09.03.2020, pentru 
ocuparea a 8 posturi vacante de asistent 
medical, specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL, pe durată nedeterminată, pentru 
următoarele locuri de muncă: -2 posturi de 
asistent medical, specialitatea medicină gene-
rală, nivel studii PL, la Cabinet Diabet 
zaharat, nutriție şi boli metabolice -Drăgă-
neşti-Olt; -1 post de asistent medical, speciali-
tatea medicină generală, nivel studii PL, la 
Cabinet Neurologie -Drăgăneşti-Olt; -1 post de 
asistent medical, specialitatea medicină gene-
rală, nivel studii PL, la Cabinet Medicină 
internă -Drăgăneşti-Olt; -2 posturi de asistent 
medical, specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL, la Cabinet Pediatrie -Drăgă-
neşti-Olt; -2 posturi de asistent medical, speci-
alitatea medicină generală, nivel studii PL, la 
Recoltare probe biologice -Drăgăneşti-Olt. 1.
Condiții specifice: pentru posturile de asistent 
medical, specialitatea medicină generală, nivel 
de studii PL: -studii postliceale absolvite cu 
certificat de absolvire a şcolii postliceale, sau 
certificat de absolvire a şcolii postliceale, 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 
privind  echivalarea studiilor absolvenților 
liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare, în specia-
litatea medicină generală; -minim 6 luni 
vechime ca asistent medical în specialitatea 
medicină generală. Concursul se organizează 
la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, în data de 09.03.2020, ora 09.00 -proba 
scrisă şi proba interviu în termen de 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.RUNO, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, până în data de 26.02.2020 şi 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Bibliografia de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obține la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţa Slatina -Serv.
RUNO sau la nr.de telefon 0349.802.550.

l Grădinița Căsuța Copilăriei, cu sediul în 
oraşul Buftea, str.Aleea Școlii, nr.4, judeţul 
Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual vacante pe perioadă nede-
terminată de: -îngrijitoare copii preşcolari, 
posturi 1, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Termen 
depunere dosare: 27 februarie 2020, pana la 
ora 12.00; -Proba scrisă în data de 06 martie 
2020, ora 12.00; -Proba practică în data de 06 
martie 2020, ora 14.00; -Proba interviu în data 
de 06 Martie 2020, ora 15.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: medii, 
cursuri de specialitate finalizate sau în curs de 
finalizare; -experiența nu este obligatorie; 
-vechime: minim 3 ani. Candidaţii vor depune 

dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul din str.Aleea Școlii, nr.4, Buftea, Ilfov. 
Relaţii suplimentare la sediul grădiniței, din 
str.Aleea Școlii, nr.4, Buftea, Ilfov, persoană de 
contact: Balea Liliana-Carmen, telefon 
0722.438.940, e-mail: gradinita_casuta_copila-
riei@yahoo.com

l Primăria Comunei Mihăeşti, județul Vâlcea, 
organizează concurs în vederea  ocupării 
postului contractual vacant, pe durata nede-
terminata, cu statut de personal contractual de 
asistent medical comunitar (PL) în cadrul 
Compartimentului Asistenta Sociala. Condiţii 
de desfăşurare a concursului: 1.data organi-
zării concursului: -proba scrisă: 06.03.2020, 
orele 10,oo; -proba interviu in termen de 
maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii 
probei scrise, anuntata in prealabil. 2.dosarele 
se pot depune in termen de 10 zile lucratoare 
de la data afisarii anuntului, la sediul Primă-
riei, în sat. Buleta, comuna Mihăeşti, judeţul 
Vâlcea. Condiţii de participare: 1. condiții 
generale: conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: 2. condiţii specifice: 
-studii postliceale in domeniul asistentei medi-
cale (asistent medical generalist); -minim 6 
luni vechime ca asistent medical; -certificat de 
membru si aviz anual pentru autorizarea exer-
citarii profesiei de asistent medical generalist 
emis de Ordinul Asistentilor Medicali Genera-
listi din Romania. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei Mihăeşti, 
judeţul Vâlcea, tel: 0250.77.25.22, persoana de 
contact : secretar comisie - Capanu Raluca 
Maria. Acest anunt îndeplineste prevederile 
OUG nr. 90/2017.

l Școala Gimnazială Breznița Ocol, jud. 
Mehedinţi organizează concurs pentru 
ocuparea  postului contractual vacant: un post 
administrator financiar S. Concursul se orga-
nizează la sediul Școlii Gimnaziale Breznița 
Ocol. Proba scrisă: data de 9.03.2020, ora 
10:00. Proba practică: data de 9.03.2020, ora 
15:00. Proba de interviu: data de 10.03.2020, 
ora 12:00. Condiţii specifice postului: a) Admi-
nistrator financiar S: •Studii de lungă durată, 
cu specialitatea contabilitate şi informatică de 
gestiune; •Cazier judiciar; •Competențe de 
utilizare şi operare a datelor şi a programelor 
informatice din cadrul sistemului de învăță-
mânt preuniversitar; •Cunoștințe de legislație 
specifice locului de muncă; •Abilități de comu-
nicare şi relaționare cu personalul unității de 
învățământ; •Abilități de muncă în echipă; 
•Desfășurarea activității de bază în intervalul 
8-16, de luni până vineri; •Disponibilitatea de 
lucru în program prelungit în funcție de activi-
tățile specifice postului. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la data anunţului în Monitorul Oficial.  
Relaţii suplimentare la sediul instituţiei şi la 
telefon 0747512084,  persoana de contact: 
prof. Gîngu Nicu Cristian.

l Școala Gimnazială Ciresu, jud. Mehedinţi 
organizează concurs pentru ocuparea  postului 
contractual vacant: 0,25 post administrator 
financiar S.  Concursul se organizează la sediul 
Școlii Gimnaziale Ciresu. Proba scrisă: data de 
11.03.2020, ora 10:00. Proba practică: data de 
11.03.2020, ora 15:00. Proba de interviu: data 
de 12.03.2020, ora 12:00. Condiţii specifice 
postului: a) Administrator financiar S: •Studii 
de lungă durată, cu specialitatea contabilitate 
și informatică de gestiune; •Cazier judiciar; 
•Competențe de utilizare și operare a datelor 
şi a programelor informatice din cadrul siste-
mului de învățământ preuniversitar; •Cunoș-
tințe de legislație specifice locului de muncă; 
•Abilități de comunicare și relaționare cu 
personalul unității de învățământ; •Abilități 
de muncă în echipă; •Desfășurarea activității 
de bază în intervalul 8-16, de luni până vineri; 
•Disponibilitatea de lucru în program 
prelungit în funcție de activitățile specifice 
postului. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii 
suplimentare la sediul instituţiei şi la telefon 
0747512084,  persoana de contact: prof. Gîngu 
Nicu Cristian.

l Centrul de Informare şi Documentare 
Economică scoate la concurs un post contrac-
tual temporar vacant, de execuție, respectiv 
redactor gradul IA, cu studii superioare, 
normă întreagă, pe durată determinată, speci-
alitatea limba franceză, cercetare documen-
tară şi producție redacțională în domeniul 

cercetării economice academice. Condiții 
pentru ocuparea postului: studii superioare de 
specialitate de lungă durată (minimum 4 ani) 
şi titlul de doctor în ştiințe. Deținerea titlului 
de doctor în economie constituie un avantaj în 
analiza dosarelor de concurs. Minim 7 ani 
vechime în muncă, minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției. Actele necesare pentru dosarul de 
concurs sunt afişate la sediul instituției şi se 
depun la Biroul organizarea muncii, contabili-
tate-financiar, administrativ şi evidență 
personal, camera 205, parter, din Bucureşti, 
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, până la 
data de 20 februarie 2020 inclusiv, ora 15:00. 
Concursul constă în analiza şi evaluarea dosa-
relor candidaților, proba scrisă şi proba inter-
viului şi se va desfăşura la sediul Centrului din 
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, 
în zilele de 21 februarie– 05 martie 2020 (21 
februarie- selecția dosarelor, 28 februarie ora 
10- proba scrisă, 05 martie ora 10- interviul). 
Relații suplimentare se pot obține zilnic, între 
orele 9 şi 15, la telefon 021.318.81.06 interior 
2038, sau la sediul Centrului, camera 205, 
parter.  

CITAŢII
l Asultanei Elena cheamă în judecată la 
Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe Doja, nr.1, 
pe Huc Vasile în dosar nr. 199/239/2018, având 
ca obiect partaj succesoral. Termen 25 .03. 
2020.

l Numitul Frigioiu Stan, în calitate de 
reclamat, cheamă în judecată pe numita 
Frigioiu Zina, în calitate de pârâtă. Procesul 
este pe rol la Judecătoria Brăila, dosar 
nr.8238/196/2019. Termen de judecată: 19 
martie 2020.

l Pârâții, Scutariu Petru şi Scutariu Violeta, 
cu ultimul domiciliu în Iaşi, strada Luca 
Arbore, nr. 18, bl. 512, scara A, etaj 4, ap. 18, 
județul Iaşi, sunt chemați la Judecatoria Iaşi, 
din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25, Sala 4, 
complet c17, in data de 17 martie 2020, ora 
8.30, in proces cu reclamanta Asociația De 
Proprietari Str. Canta Nr. 31 BL. 506, - in 
dosarul nr. 29659/245/2019, pentru fond - 
pretenții.

l Se citează la Judecătoria Reşița, Județul 
Caraş-Severin, numita Ugorciac Ana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în comuna Grosii 
Tiblesului, nr.255, județul Maramureş, în dosar 
nr.3146/290/2019, cu termen de judecată la 
data de 08.04.2020, având ca obiect stabilirea 
calității de bun propriu asupra apartamentului 
nr.9, înscris în Cartea Funciară 30039-C1-U2 
Reşița, cf vechi 2253 Reşita Montana, nr. top 
254/a/XI, dobândit în timpul căsătoriei de 
defunctul Ugorciac Mihai (care figurează ca şi 
căsătorit cu numita Ugorciac Ana, ambii fiind 
proprietari tabulari) şi să se constate deschisă 
succesiunea rămasă de pe urma defunctului 
Ugorciac Mihai, decedat la data de 23.02.2016, 
reclamantă fiind Ienea Mariana.

l Numita Ashkar Amir, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Arad, str.Poetului, bl.R15, ap.64, 
jud.Arad, este chemată în instanță, la Judecă-
toria Arad, în data de 18 Februarie 2020, ora 
08.30, Complet C09-2020, în calitate de pârât, 
în dosarul civil nr.13565/55/2019, având ca 
obiect cerere de valoare redusă, în contradic-
toriu cu Debt Collection Agency SRL, în cali-
tate de reclamant.

l Intimata Dumitrescu Milena-Cătălina, cu 
ultimul domiciliu în Caracal, este chemată în 
judecată la  Tribunalul  Dol j ,  dosar 
nr.11449/215/2017, complet C6A, la data de 
28.02.2020, ora 09.00, în proces cu Ilie Milica, 
în calitate de apelantă.

l Se citează Gheorghe Viorel, cu ultimul 
domiciliu Bucureşti, pentru termenul din 
25.03.2020, Judecătoria Craiova, ora 09.00, în 
dosarul 6581/215/2016, obiect partaj succe-
soral, părți: Gheorghe Alexandru, Gheorghe 
Petria ş.a.

l Sonea Saveta este citată pentru data de 
05.03.2020, ora 8.30, la Judecătoria Săveni, în 
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Sonea Saveta este introdusă în cauză 
în calitate de moştenitoare după Frunzete 
Petrea, cu ultimul domiciliu cunoscut în satul 
Dorobanţi, comună Nicşeni, judeţul Botoşani. 

l Bumbia Ana este citată pentru data de 
05.03.2020, ora 8.30, la Judecătoria Săveni, în 

dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Bumbia Ana este introdusă în cauză în 
calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul Doro-
banţi. comună Nicşeni, judeţul Botoşani.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, 
str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul 
Tulcea, la data de 28.07.2020, ora 10,30, 
persoanele cu vocaţie succesorală legală sau 
testamentară, la succesiunea defunctului 
Butilchin Valodea, decedat la data de 
01.02.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul 
Tulcea, str. Babadag, nr.141, judeţul Tulcea, în 
Dosar succesoral nr.13/2020, în vederea dezba-
terii succesiunii.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, 
str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul 
Tulcea, la data de 28.07.2020, ora 10,30, 
persoanele cu vocaţie succesorală legală sau 
testamentară, la succesiunea defunctei Butil-
chin Niculina, decedată la data de 20.10.2019, 
cu ultimul domiciliu în municipiul Tulcea, str. 
Babadag, nr.141, judeţul Tulcea, în Dosar 
succesoral nr.12/2020, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

DIVERSE
l LTD Metal Framed SRL, in calitate de 
titular al proiectului “Construire hala 
productie si corp administrativ in regim de 
inaltime P+2E” anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei de incadrare da catre 
APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proeictul 
amintit mai sus, propus a fi amplasat in zona 
industriala nord F.N. Arad. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Arad, din Arad, str. Splaiul 
Mures, FN, jud. Arad in zilele de luni pana 
vineri, intre orele 8:00-14:00 precum si la 
urmatoarea adresa de internet www.apmar.ro . 
Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul in Loc. 
Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr. 7, CUI 
RO13348610, J23/886/2005, jud. Ilfov, anunta 
ca a depus la APM Bihor-Oradea documen-
tatia tehnica pentru obtinerea   autorizatiei de 
mediu pentru desfasurarea activitatii: Super-
market cod CAEN 4711 comert cu amanuntul  
in magazine nespecializate cu vanzare predo-
minanta de produse alimentare, bauturi si 
tutun pe  amplasamentul situat in Municipiul 
Marghita, str. I.L. Caragiale, nr.20, judetul 
Bihor. Eventualele sugestii si observatii se vor 
depune in scris  la Agentia pentru Protectia 
Mediului Bihor, Bulevardul Dacia, nr. 25/A, 
Mun. Oradea, tel :  0259444590, fax: 
0259406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro pe 
toata durata derularii procedurii.

l SC David Stone Activ SRL cu sediul în sos. 
Giurgiului, nr. 124, bl.6, sc. 3, et. 4, ap. 81, 
sector 4, Bucureşti, înregistrată la O.N.R.C.-
O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 30041266 informează 
pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru activi-
tatea Restaurant. Desfăşurată în str. Covaci, 
nr. 1, sector 3, Bucureşti. Informațiile se pot 
solicită la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Bucureşti din sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 9.00-12.00, de 
luni până vineri. Propunerile sau contestațiile 
se pot depune la şi la sediul A.P.M. Bucureşti 
în termen de 10 zile de la dată publicării 
prezentului anunț.

l SC MP Wake Up Cafe SRL, MP Riverside 
Group SRL, Azurra’S GI&GI SRL, titular al 
proiectului PUZ “Construire Apart-hotel, 
localizat în Ghiroda, CF410343, județ Timiş”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Timiş, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul PUZ 
“Construire Apart-hotel”, propus a fi amplasat 
în mun.Ghiroda, CF410343, județ Timiş. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care 
o fundamentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului APM Timiş din municipiul Timi-
şoara, B-dul.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în 
zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri, 

între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro- 
Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l MP Riverside Group SRL, Azurra’S GI&GI 
SRL, titular al proiectului PUZ “Dezvoltare 
zonă mixed-use, activități economice servicii, 
birouri, cazare, locuințe de serviciu, agree-
ment, Construire hotel, localizat Ghiroda, CF 
405975, CF410343, CF410342, CF400219, 
județ Timis”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
PUZ “Dezvoltare zonă mixed-use, activități 
economice servicii, birouri, cazare, locuințe de 
serviciu, agreement, Construire hotel”, propus 
a fi amplasat în mun.Ghiroda, CF405975, 
CF410343, CF410342, CF400219, județ Timiş. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care 
o fundamentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului APM Timiş din municipiul Timi-
şoara, B-dul.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în 
zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri, 
între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro- 
Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Comuna Zimandu Nou,jud.Arad, cu sediul 
in Zimandu Nou  nr.248, titular al proiectu-
lui”Extindere  retea  publica  de  canalizare  
menajera  in  localitatea Zimandu Nou, stra-
zile 11, 12, 13, 14, 15”, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei de incadrare 
de catre APM Arad,in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului  asupra  mediului 
pentru proiectul -”Extindere  retea  publica  de  
canalizare  menajera  in  localitatea Zimandu 
Nou, strazile 11,12,13,14,15”, propus a fi 
amplasat in loc.Zimandu Nou, str. 11, 12, 13, 
14, 15, jud Arad. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul Muresului, FN, 
jud.Arad, in zilele de Luni pana Vineri,intre 
orele 8:00-14:00,precum si la urmatoarea  
adresa de internet www.apmar.anpm.ro. 
Publicul interest poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de  10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului.

l S.C Profi Rom Food S.R.L, cu sediul în: 
Timisoara, Calea Sever Bocu, Nr. 31, jud. 
Timis, solicită de la Agenţia de Protecţie a 
Mediului Bucuresti obţinerea autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul (activitatea) „Comert 
cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun“, amplasat in str. Cernisoara 
45, bl O13, sect. 6, Bucuresti. Informatiile 
privind documentatia depusa pot fi consultate 
la sediul APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii 
nr.1, Sector 6, Tel: 021 4306677, fax 021 
4306675, in zilele de luni - joi, intre orele 8:00 
-16:30 si vineri intre orele 8:00 -14:00. Observa-
tiile publicului, contestaţiile, sugestiile legate 
de activitate se depun în scris, sub semnătură 
şi cu datele de identificare, la sediul APM 
Bucuresti, pe toata perioada derularii proce-
durii de autorizare.

l S.C Profi Rom Food S.R.L, cu sediul în: 
Timisoara, Calea Sever Bocu, Nr. 31, jud. 
Timis, solicită de la Agenţia de Protecţie a 
Mediului Bucuresti obţinerea autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul (activitatea) „Comert 
cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun“,  amplasat in str. Fabricii 
nr.25, sector 6, Bucuresti. Informatiile privind 
documentatia depusa pot fi consultate la sediul 
APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 
6, Tel: 021 4306677, fax 021 4306675, in zilele 
de luni - joi , intre orele 8:00 -16:30 si vineri 
intre orele 8:00 -14:00. Observatiile publicului, 
contestaţiile, sugestiile legate de activitate se 
depun în scris, sub semnătură şi cu datele de 
identificare, la sediul APM Bucuresti, pe toata 
perioada derularii procedurii de autorizare.

l S.C. Profi Rom Food S.R.L. cu sediul în: 
Timisoara, Calea Sever Bocu, Nr. 31, jud. 
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Timis, solicită de la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucuresti obţinerea autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul (activitatea) „Comert 
cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun“, amplasat in Str. Pajura, nr.7, 
Bucuresti, Sector 1. Informatiile privind docu-
mentatia depusa pot fi consultate la sediul 
APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
Sector 6, Bucuresti  Tel: 021/4301402, fax 
021/4301523, in zilele de luni - joi, intre orele 
8:00 -16:30 si vineri intre orele 8:00 -14:00. 
Observatiile publicului, contestaţiile, sugestiile 
legate de activitate se depun în scris, sub 
semnătură şi cu datele de identificare, la sediul 
APM Bucuresti pe toata perioada derularii 
procedurii de autorizare.

l Va înştiințăm că în data de 11.02.2020 se 
publică documentele tehnice ale cadastrului 
din cadrul proiectului „Realizarea lucrării de 
cadastru general în comuna Valea Dragului, 
jud.Giurgiu, pentru sectorul 12”, în conformi-
tate cu art.11, alin.(2), lit.j şi k, coroborat cu 
art.14, alin.1 din Legea cadastrului şi publici-
tății imobiliare nr.7/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Afişarea documentelor 
tehnice ale cadastrului se va realiza pe o peri-
oada de 60 zile, la sediul Primăriei Comunei 
Valea Dragului, jud.Giurgiu.

l Anunţ prealabil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ -teritorială Zăneşti, din 
judeţul Neamţ, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.18, 19, 20, 21, 22, 23 şi 24 înce-
pând cu data de 18.02.2020, pe o perioadă de 
60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei 
Zăneşti, conform art.14, alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei Zăneşti, şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

SOMAŢII

l Somaţie emisa in temeiul incheierii de 
sedinta din data de 17 decembrie 2019 Prin 
cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei 
Gurahont sub nr. 793/238/2019, posesorii Vesa 
Maria a  invocat  dobandirea  prin uzucapiune  
a dreptului de proprietate  asupra 1343 mp 
casa anexa, curte si gradina, imobil intabulat 
in CF 427 Secas, nr top. 287-290/2. Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să formleze opoziţie  
deoarece în caz contrar în termen de 30 de zile 
de la ultima publicaţie se va proceda la rezol-
varea cererii.

ADUNĂRI GENERALE

l Consiliul de Administrație al Societății 
Cooperative de Consum Bragadiru, CUI 
3321510 Reg. Com. C/23/7/2005, întrunit în 
şedința din data de 30 ian. 2020, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea 
Generală Extraordinară a membrilor coopera-
tori pe data de 09 martie 2020, orele 10.00, la 
sediul unității din oraş Bragadiru, Şos. 
Alexandriei, nr. 476, bloc D1, parter, județul 
llfov, cu următoarele; ordinea de zl a Adunării 
Generale Ordinare: 1.Raportul Consiliului de 
Administrație; 2.Prezentarea şi aprobarea 
Situației Financiare privind activitatea desfă-
şurată în anul 2019 şi fixarea valorii dividen-
delor; 3. Raportul cenzorului; 4.Aprobare 
descărcare de gestiune a administratorilor 
pentru activitatea desfăşurată în anul 2019; 
5.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2020 şi a programului de activitate; 
6.Stabilirea remunerației cuvenite administra-
torilor şi cenzorului pentru exercițiul în curs, 
anul 2020; 7.Alegerea prin vot secret a cenzo-
rului şi a cenzorului supleant; 8.Aprobare 
excludere membrii cooperatori; 9.Pierderea 
calității de membru cooperator precum şi 
pierderea calității de membru în consiliul de 
administrație ca urmare a decesului; 10.Ratifi-
carea deciziilor luate de către Consiliul de 
Administrație în anul 2019 şi până în prezent; 
11.Alegerea delegatului la Adunarea Generală 
a UJCC llfov, respectiv a reprezentantului 
societății cooperative; 12.Aprobare privind 
împuternicirea preşedintelui Societății Coope-
rative de Consum pentru semnarea Hotărârii 
Adunării Generale Ordinare; 13. Diverse; În 
cazul în care nu vor fi întrunite condițiile 
statutare (prezența a jumătate plus unu a 
membrilor cooperatori), a doua Adunare 
Generală Ordinară se convoacă pentru data 
de 10 martie 2020, orele 10.00, în acelaşi loc şi 

cu aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare; 1. Aprobare 
privind reducerea capitalului social; 2.Apro-
bare privind majorarea capitalului social; 3. 
Aprobare privind înstrăinarea de imobilizări 
corporale aparțînând Societății Cooperative 
de Consum; 4. Aprobare privind transmiterea 
în folosință de imobilizari corporale aparți-
nând Societății Cooperative de Consum 
(referate pentru: aprobare contracte de închi-
riere, casări de bunuri, reevaluări de bunuri); 
5. Diverse; 6. Aprobare privind împuternicirea 
preşedintelui Societății Cooperative de 
Consum pentru semnarea Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare. În cazul in care nu 
vor fi întrunite condițiile statutare (prezența a 
trei pătrimi din numărul membrilor coopera-
tori), a doua Adunare Generală Extraordinară 
se convoacă pentru data de 10 martie 2020, 
ora 10.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi.

l Consiliul de Administrație al Societății 
Cooperative de Consum Cornetu, CUI 
3452949 Reg. Com. C23/10/2005, întrunit în 
şedința din data de 31 ian. 2020, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea 
Generală Extraordinară a membrilor coopera-
tori pentru dată de 06 martie 2020, orele 10, la 
sediul unității din comună Cornetu Şos. 
Alexandriei nr. 171 județul Ilfov, cu următoa-
rele: ordinea de zi a Adunării Generale Ordi-
nare: 1. Raportul Consiliului de Administrație; 
2.Prezentarea şi aprobarea Situației Finan-
ciare privind activitatea desfăşurată în anului 
2019 şi fixarea valorii dividendelor; 3. 
Raportul cenzorului; 4. Aprobare descărcare 
de gestiune a administratorilor pentru activi-
tatea desfăşurată în anul 2019; 5.Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anui 2020 
şi a programului de activitate; 6. Stabilirea 
remunerației cuvenite administratorilor şi 
cenzorului pentru exercițiul în curs, anul 2020; 
7. Alegerea prin vot secret a cenzorului şi a 
cenzorului supleant; 8.Aprobare excludere 
membrii cooperatori; 9. Pierderea calității de 
membru cooperator precum şi pierderea cali-
tății de membru în consiliul de administrație 
că urmare a decesului; 10.Ratificarea decizi-
ilor luate de către Consiliul de Admnistrație în 
anul 2019 şi până în prezent; 11.Alegerea 
delegatului Ia Adunarea Generală a UJCC 
Ilfov, respectiv a reprezentantului societății 
cooperative; 12.Aprobare privind împuterni-
cirea preşedintelui Societății Cooperative de 
Consum pentru semnarea Hotărârii Adunării 
Generale Ordinare; 13.Diverse; În cazul în 
care nu vor fi întrunite conditiiie statutare 
(prezența a jumătate plus unu a membrilor 
cooperatori), a doua Adunare Generală Ordi-
nară se convoacă pentru data de 07 martie 
2020, orele 10.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi ordinea de zi a Adunării Gererale 
Extraordinare: 1. Aprobare privind reducerea 
capitalului social; 2.Aprobare privind majo-
rarea capitalului social; 3. Aprobare privind 
înstrăinarea de imobilizari corporale apar-
țînând Societății Cooperative de Consum; 4. 
Aprobare privind transmiterea în folosință de 
imobilizari corporale aparținând Societății 
Cooperative de Consum (referate pentru: 
aprobare contracte de închiriere, casări de 
bunuri, reevaluări de bunuri). 5. Aprobare 
privind desființare sedii secundare/ puncte de 
lucru; 6.Diverse; 7.Aprobare privind împuter-
nicirea preşedintelui Societății Cooperative de 
Consum pentru semnarea Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare. În cazul in care nu 
vor fi întrunite condițiile statutare (prezența a 
trei pătrimi din numărul membrilor coopera-
tori), a doua Adunare Generală Extraordinară 
se convoacă pentru data de 07 martie 2020, 
orele 10.00, in acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine 
de zi.

l Convocare A.G.E.A. Consiliul de adminis-
traţie al Libra Internet Bank S.A., societate 
bancară înregistrată în Registrul bancar sub 
nr.RB-PJR-40-037/1999, cu sediul în Bucu-
reşti, Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson B, C, Et.1, 
6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, sector 3, Cod 
poştal 032196, având cod unic de înregistrare 
8119644 şi numărul de ordine în Registrul 
Comerţului J40/334/1996, prin preşedintele 
Consiliului de Administrație al Libra Internet 
Bank S.A., Radu Gratian Ghetea, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor la data de 23.03.2020, ora 17.00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
22.03.2020, cu următoarea ordine de zi: 
1.Stabilirea posibilității de extindere a limitei 
de emisiune stabilită prin Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor nr.1 din 
data de 19.11.2019, de la nivelul de 

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R   p â n ă  l a  m a x i m 
20.000.000EUR şi împuternicirea Consiliului 
de Administrație al Libra Internet Bank S.A. 
de a opera modificări ulterioare cu privire la 
această limită (în sensul diminuării sau majo-
rării acesteia). 2.Stabilirea condiției de succes 
a emisiunii, aceasta urmând a fi atinsă la 
nivelul de 4.000.000EUR prin oferte eligibile 
primite. 3.Împuternicirea Consiliului de 
Administrație al Libra Internet Bank S.A. 
pentru a decide cu privire la orice alte aspecte 
referitoare la emisiunea de obligațiuni de către 
Libra Internet Bank S.A.. Mandatul acordat 
Consiliului de Administrație este unul general, 
cu privire la orice aspect (esențial sau nu) 
privitor la emisiunea de obligațiuni aprobată 
prin hotărârea AGEA nr.1 din data de 
19.11.2019. În cazul în care cvorumul necesar 
nu se va întruni la data menţionată, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor se va 
ţine la data de 24.03.2020, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Acţionarii 
pot participa la adunări personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri speciale. 
Procura specială se depune la sediul societăţii, 
conform dispoziţiilor legale. Preşedintele 
Consiliului de administraţie, dl. Radu Grațian 
Ghețea.

l Preşedintele Consiliului de Administraţie al 
Societăţii  IUB S.A. Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii  
IUB S.A., cu sediul în Voluntari, str. Bârsei 
nr.2, jud. Ilfov J23/801/2002, CUI RO 477949, 
în data de 28.04.2020, orele 12.00, la adresa 
aleasă din Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 12B, 
et.5, sector 6, pentru toţi acţionarii societăţii, 
cu următoarea ordine de zi: •Prezentarea, 
discutarea şi aprobarea Raportului de Activi-
tate al Consiliului de  Administraţie şi descăr-
carea de gestiune a Consil iului  de 
Administraţie al societăţii pe anul 2019. 
•Aprobarea raportului Auditorului financiar 
asupra situaţiilor financiare întocmite la data 
de 31.12.2019. •Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea bilanţului contabil al societăţii pe 
anul financiar- fiscal 2019, contul de profit şi 
pierdere şi anexele, după prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administraţie şi a rapor-
tului prezentat de Auditor. •Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli aferent 
anului financiar 2020. Participarea se face 
personal sau pe bază de procură, care poate fi 
obţinută de la adresa din Bucureşti, şos. Orhi-
deelor nr. 12B, et.5, sector 6. Dacă nu se 
întruneşte condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
se va întruni la aceeaşi adresă, aceeaşi oră, în 
data de 29.04.2020. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 0723.152.632, sau la 
sediul societăţii. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al Societăţii  IUB S.A. Tomah 
Kahled A.

l Preşedintele Consiliului de Administraţie al 
.Societăţii COMET S.A. Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor COMET 
S.A., cu sediul în Voluntari, str. Bârsei nr.2, 
jud. depozit 27, complex industrial/ comercial 
Ilfov, J23/802/2010; CUI RO 1350870, în data 
de 28.04.2020, orele 12.00, la adresa aleasă din 
Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 12B, et.5, sector 
6, pentru toţi acţionarii societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: •Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea Raportului de Activitate al Consi-
liului de  Administraţie şi descărcarea de 
gestiune a Consiliului de Administraţie al 
societăţii pe anul 2019. •Aprobarea raportului 
Auditorului financiar asupra situaţiilor finan-
ciare întocmite la data de 31.12.2019.•Prezen-
tarea, dezbaterea şi aprobarea bilanţului 
contabil al societăţii pe anul financiar- fiscal 
2019, contul de profit şi pierdere şi anexele, 
după prezentarea raportului Consiliului de 
Administraţie şi a raportului prezentat de 
Auditor.•Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli aferent anului financiar 2020. Parti-
ciparea se face personal sau pe bază de 
procură, care poate fi obţinută de la adresa din 
Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 12B, et.5, sector 
6. Dacă nu se întruneşte condiţia de cvorum 
cerută, Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor se va întruni la aceeaşi adresă, aceeaşi 
oră, în data de 29.04.2020. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 0723.152.632, 
sau la sediul societăţii. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al Societăţii COMET S.A. 
AL Abbasi Nihad Waleed Ahmed.

l Consiliul de Administraţie al Societăţii 
Cooperative de Consum Măgurele, cu sediul 
în oraşul Măgurele, str. Atomiştilor nr. 250A, 
judeţul Ilfov, înregistrată la ORC. Ilfov cu nr. 
C 23/1/2005, având CUI RO 2785236, întrunit 
în şedinţa din data de 10.02.2020, convoacă 

Adunarea Generală Ordinară şi Extraordi-
nară a membrilor cooperatori la data de 
05.03.2020 orele 10,00, respectiv, orele 11,00, la 
sala Restaurant Măgurele, cu următoarele: a) 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare: 
1.- Raportul Consiliului de Administraţie 
pentru activitatea economico- financiară pe 
annul 2019; 2.- Raportul cenzorului; 3.- Apro-
barea situaţiilor financiare şi stabilirea divi-
dendelor pentru activitatea desfăşurată în 
anul 2019; 4.- Stabilirea remuneraţiei cuvenită 
administratorilor şi a cenzorului pentru exer-
ciţiul în curs; 5.- Ratificarea hotărârilor apro-
bate 
de Consiliul de administraţie; 6.- Descărcarea 
de gestiune a administratorilor şi a lucrătorilor 
gestionari, pentru activitatea desfăşurată în 
anul 2019; 7.- Aprobarea programului 
economic şi a BVC pentru anul 2020; 8.- 
Desemnarea delegatului la adunarea generală 
a UJCC Ilfov; 9.- Alegerea prin vot secret a 
cenzorului şi a cenzorului supleant; 10.- Apro-
bare privind împuternicirea preşedintelui 
Societăţii Cooperative de Consum pentru 
semnarea procesului verbal şi a hotărârii 
adunării generale ordinare; -2- b). Ordinea de 
zi a Adunării Generale Extraordinare: 1.- 
Aprobare privind reducerea capitalului social; 
2.- Aprobare pentru modificarea Actului 
Constitutiv privind numărul de membrii 
cooperatori şi valoarea capitalului social, 
astfel: “Art. 8. Capitalul social şi părţile 
sociale. (1) Capitalul social subscris şi vărsat la 
Societatea cooperativă de consum este de 
15.750 lei (RON). (2) Capitalul social se divide 
în 1.575 părţi sociale, cu o valoare nominală de 
10 lei, reparizate pe membrii cooperatori, 
conform anexei. 3.- Aprobare privind înche-
ierea contractelor de închiriere şi stabilirea 
cuantumului, termenelor şi a condiţiilor de 
funcţionare între societatea cooperativă şi alte 
persoane juridice sau fizice. 3.- Aprobare 
privind împuternicirea preşedintelui Societăţii 
Cooperative de Consum pentru semnarea 
procesului verbal şi a hotărârii adunării gene-
rale extraordinare. În cazul în care nu se vor 
întruni condiţiile statutare, adunările generale 
se vor programa pentru data de 06.03.2020, 
începând cu orele 10,00, în aceeaşi locaţie.

l GRIRO S.A.  Sediul social: Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1, EUID:  
ROONRC.J40/240/1991, J40/240/1991; C.U.I. 
RO1576509, Capitalul social subscris şi vărsat: 
38.928.847,50 RON, Convocare: În conformi-
tate cu prevederile art. 117 din Legea societă-
ţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 17.3. lit. a) 
din Actul Constitutiv al GRIRO S.A (denu-
mită în continuare şi „Societatea”), Consiliul 
de Administraţie al Societăţii convoacă acţio-
narii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârşitul zilei de 11.03.2020 pentru a 
participa în ziua de 18.03.2020, ora 13.00, la 
sediul Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei 
nr. 355-357, Sector 1 –Sala de Consiliu, et. 2 
din Clădirea Administrativă GRIRO, la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, 
care va avea următoarea ordine de zi:  
1) Aprobarea revocării auditorului financiar 
extern al Societăţii şi numirea unui nou 
auditor financiar extern, cu o durată a manda-
tului de un an, fixarea remuneraţiei noului 
auditor financiar extern, precum şi manda-
tarea unei persoane pentru semnarea, în 
numele şi pe seama Societăţii, a contractului 
de prestări servicii cu auditorul financiar 
extern. 2) Aprobarea actualizării Actului 
Constitutiv al Societăţii şi împuternicirea unei 
persoane în vederea semnării acestuia. 3) 
Aprobarea împuternicirii unei persoane care 
va îndeplini formalităţile de publicare şi înre-
gistrare a hotărârii Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor. 4) Diverse. În cazul în care 
la data menţionată mai sus nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenţă 
prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din 
Legea societăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale 
art. 17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii, 
cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii, pentru data de 
19.03.2020, ora 13.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
dată de referinţă şi având aceeaşi ordine de zi 
ca prima adunare. Începând cu data de 
11.03.2020, convocatorul, documentele şi 
materialele informative referitoare la aspec-
tele incluse pe ordinea de zi, precum şi proiec-
tele de hotărâri, pot fi consultate şi/sau 
procurate de catre acţionarii Societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00–16.00 la/de 
la sediul Societăţii.  La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în 

Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 
referinţă, respectiv, 11.03.2020, în mod direct 
sau reprezentaţi de către alte persoane, pe 
bază de procură specială, în conformitate cu 
prevederile Actului Constitutiv al Societăţii.  
Formularul de procură specială se poate 
obţine începând cu data de 11.03.2020 şi care 
completat şi semnat se poate depune în 
original până pe data de 17.03.2020, ora 13.00, 
la sediul Societăţii din Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1. Consiliul de 
Administraţie al GRIRO S.A., Efraim Naimer 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al 
GRIRO S.A..

GRIRO S.A.  Sediul social: Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1 EUID:  
ROONRC.J40/240/1991, J40/240/1991; C.U.I. 
RO1576509, Capitalul social subscris şi vărsat: 
38.928.847,50 RON, Convocare: În conformi-
tate cu prevederile art. 117 din Legea societă-
ţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 17.3. lit. a) 
din Actul Constitutiv al GRIRO S.A (denu-
mită în continuare şi „Societatea”), Consiliul 
de Administraţie al Societăţii convoacă acţio-
narii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârşitul zilei de 11.03.2020 pentru a 
participa în ziua de 18.03.2020, ora 14.00, la 
sediul Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei 
nr. 355-357, Sector 1– Sala de Consiliu, et. 2 
din Clădirea Administrativă GRIRO, la 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor, care va avea următoarea ordine de zi: 
 1) Confirmarea, ratificarea şi aprobarea de 
catre Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor GRIRO S.A. a: (i) Deciziei Consi-
liului de Administraţie al GRIRO S.A. nr. 2 
din data de 28.01.2020, şi a (ii) Actului Adiţi-
onal nr. 19R/31.01.2020 la Facilitatea de 
Credit Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007, 
astfel cum a fost modificată şi completată prin 
actele adiţionale ulterioare, încheiata între 
GRIRO S.A. şi Banca Comercială Română. 2) 
Aprobarea confirmării şi a ratificării manda-
tului Directorului General al GRIRO S.A. 
astfel cum a fost acordat prin Decizia Consi-
liului de Administraţie al GRIRO S.A. nr. 2 
din data de 28.01.2020, cu privire la semnarea 
Actului Adiţional nr. 19R/31.01.2020 la Facili-
t a t e a  d e  C r e d i t  M u l t i p r o d u s  n r. 
130A/3320/10.10.2007, astfel cum a fost modi-
ficată şi completată prin actele adiţionale 
ulterioare. 3) Diverse. În cazul în care la data 
menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile 
de validitate/ cvorumul de prezenţă prevăzute 
de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă 
şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea 
societăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi ale art. 
17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii, cea 
de-a doua Adunare Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii, pentru data de 
19.03.2020, ora 14.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
dată de referinţă şi având aceeaşi ordine de zi 
ca prima adunare. Începând cu data de 
11.03.2020, convocatorul, documentele şi 
materialele informative referitoare la aspec-
tele incluse pe ordinea de zi, precum şi proiec-
tele de hotărâri, pot fi consultate şi/sau 
procurate de catre acţionarii Societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00–16.00 la/de 
la sediul Societăţii.  La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 
referinţă, respectiv, 11.03.2020, în mod direct 
sau reprezentaţi de către alte persoane, pe 
bază de procură specială, în conformitate cu 
prevederile Actului Constitutiv al Societăţii.  
Formularul de procură specială se poate 
obţine începând cu data de 11.03.2020 şi care 
completat şi semnat se poate depune în 
original până pe data de 17.03.2020, ora 14.00, 
la sediul Societăţii din Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1. Consiliul de 
Administraţie al GRIRO S.A., Efraim Naimer 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al 
GRIRO S.A.

l Griro Tower S.A. Sediu social: Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 355-357,  Bloc Turn Griro, 
et. 1, birou nr. 5, Sector 1; EUID:  ROONRC.
J40/808/2012,  J40/808/2012;  C.U.I . 
RO29591487; Capitalul social subscris şi 
vărsat : 3.242.865 RON, Convocare:  În 
conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 
societăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi ale art. 
17.3.  lit. a) din Actul Constitutiv al GRIRO 
TOWER S.A. (denumită în continuare şi 
„Societatea”), Administratorul Unic al Socie-
tăţii, convoacă acţionarii Societăţii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
11.03.2020 pentru a participa în ziua de 
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18.03.2020, ora 15.00, la Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor ce se va desfăşura în 
Sala de Consiliu, et. 2 din Clădirea Administra-
tivă GRIRO situată în Calea Griviţei nr. 
355-357, Sector 1, Bucureşti, care va avea 
următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea revocării 
auditorului financiar extern al Societăţii şi 
numirea unui nou auditor financiar extern, cu o 
durată a mandatului de un an, fixarea remune-
raţiei noului auditor financiar extern, precum şi 
mandatarea unei persoane pentru semnarea, în 
numele şi pe seama Societăţii, a contractului de 
prestări servicii cu auditorul financiar extern. 2) 
Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al 
Societăţii şi împuternicirea unei persoane în 
vederea semnării acestuia. 3) Aprobarea împu-
ternicirii unei persoane care va îndeplini forma-
lităţile de publicare şi înregistrare a hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.  4) 
Diverse. În cazul în care la data menţionată 
mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se 
fixează în temeiul art. 118 din Legea societăţilor  
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 17.12. din 
Actul Constitutiv al Societăţii, cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii, pentru data de 19.03.2020, ora 15.00, 
în acelaşi loc, cu aceeaşi dată de referinţă şi 
având aceeaşi ordine de zi ca prima adunare. 
Începând cu data de 11.03.2020, convocatorul, 
documentele şi materialele informative referi-
toare la aspectele incluse pe ordinea de zi, 
precum şi proiectele de hotărâri, pot fi consul-
tate şi/sau procurate de către acţionarii Socie-
tăţii, în zilele lucrătoare, între orele 08.00–16.00 
la/ de la sediul Societăţii.  La Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 
referinţă, respectiv, 11.03.2020, în mod direct 
sau reprezentaţi de către alte persoane, pe bază 
de procură specială, în conformitate cu preve-
derile Actului Constitutiv.  Formularul de 
procură specială se poate obţine începând cu 
data de 11.03.2020 şi care completat şi semnat 
se poate depune în original până pe data de 
17.03.2020, ora 15.00, la sediul Societăţii. 
Administratorul Unic al GRIRO Tower S.A. 
Toma Constantin.

l Griro Tower S.A., Sediu social: Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 355-357,  Bloc Turn Griro, et. 
1, birou nr. 5, Sector 1; EUID:  ROONRC.
J40/808/2012,  J40/808/2012;  C.U.I . 
RO29591487; Capitalul social subscris şi vărsat 
: 3.242.865 RON, Convocare: În conformitate 
cu prevederile art. 117 din Legea societăţilor  
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare si ale art. 17.3.  lit. a) din 
Actul Constitutiv al GRIRO TOWER S.A. 
(denumită în continuare şi „Societatea”), 
Administratorul Unic al Societăţii, convoacă 
acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 11.03.2020 
pentru a participa în ziua de 18.03.2020, ora 
16.00, la Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor ce se va desfăşura în Sala de 
Consiliu, et. 2 din Clădirea Administrativă 
GRIRO situată în Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1, Bucureşti, care va avea următoarea 
ordine de zi: 1) Aprobarea menţinerii unei 
Garanţii de Companie în favoarea Băncii 
Comerciale Române, în vederea suplimentării 
garanţiilor aferente Facilităţii de Credit Multi-
produs nr. 130A/3320/10.10.2007, cu toate 
completările şi modificările ulterioare, încheiată 
între Banca Comercială Română şi GRIRO 
S.A. (Contractul de Credit), pentru durata 
prelungită a facilităţilor aferente Contractului 
de Credit. 2) Confirmarea, ratificarea şi apro-
barea de către Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii, a Actului 
Adiţional nr. 19R/31.01.2020 la Facilitatea de 
Credit Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007, 
astfel cum a fost modificată şi completată prin 
actele adiţionale ulterioare. 3) Aprobarea 
confirmării şi a ratificării mandatului Adminis-
tratorului Unic al  Societăţii cu privire la 
constituirea Garanţiei de Companie menţio-
nată la pct. 1 de mai sus, precum şi cu privire la 
semnarea Actului Adiţional nr. 19R/31.01.2020 
la Facilitatea de Credit Multiprodus nr. 
130A/3320/10.10.2007, astfel cum a fost modifi-
cată şi completată prin actele adiţionale ulteri-
oare, menţionat la pct. 2 de mai sus. 4) 
Aprobarea împuternicirii unei persoane care va 
îndeplini formalităţile de publicare şi înregis-
trare a hotărârii Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor.  5) Diverse. În cazul în care 
la data menţionată mai sus nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenţă 
prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din 

Legea societăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii, cea 
de-a doua Adunare Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii, pentru data de 
19.03.2020, ora 16.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
dată de referinţă şi având aceeaşi ordine de zi 
ca prima adunare. Începând cu data de 
11.03.2020, convocatorul, documentele şi mate-
rialele informative referitoare la aspectele 
incluse pe ordinea de zi, precum şi proiectele de 
hotărâri, pot fi consultate şi/sau procurate de 
către acţionarii Societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00–16.00 la/de la sediul Societăţii.  
La Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de referinţă, respectiv, 
11.03.2020, în mod direct sau reprezentaţi de 
către alte persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu prevederile Actului 
Constitutiv.  Formularul de procură specială se 
poate obţine începând cu data de 11.03.2020 şi 
care completat şi semnat se poate depune în 
original până pe data de 17.03.2020, ora 16.00, 
la sediul Societăţii. Administratorul Unic al 
GRIRO Tower S.A. Toma Constantin.

LICITAŢII
l Anunţ public. 1. Oraşul Năsăud, cu domici-
liul fiscal situat în oraşul Năsăud, Piaţa Unirii, 
nr. 15, jud. Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregis-
trare Fiscală 4347887, organizează în data de 
05.03.2020, ora 10:00, la sediul unității, licitație 
publică deschisă pentru închirierea prin licitație 
publică a apartamentului nr. 1, situat în oraşul 
Năsăud, str. Iacob Mureşianu, bl. 4BIS, sc. C, 
înscris în C.F. nr. 25212-C1-U11 Năsăud, 
cuprins în domeniul privat al oraşului Năsăud. 
2. Prețul de pornire al licitaţiei este de 147 lei/
lună, iar durata închirierii este pe o perioada de 
2 ani de la semnarea contractului, cu posibili-
tatea de prelungire prin Hotărâre a Consiliului 
Local al oraşului Năsăud, la cererea locatarului 
adresata cu minim 30 zile înainte de expirarea 
contractului. 3. Caietul de sarcini privind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitației publice 
deschise în cauză, se poate ridica de la sediul 
Primăriei oraşului Năsăud, compartimentul 
relații cu publicul, începând cu data de 
12.02.2020 la prețul de 100 lei şi se achită la 
casieria Primăriei oraşului Năsăud; 4. Ofertele 
pentru participarea la procedura de licitație se 
depun într-un singur exemplar, până în data de 
04.03.2020, ora 16:00, la sediul Primăriei 
oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar 
pentru solicitarea clarificărilor termenul limită 
este 27.02.2020, ora 16:00. 5.  Pentru relații 
suplimentare vă rugăm să vă prezentați la 
compartimentul Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al primăriei oraşului Năsăud 
sau la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax. 
0263/361028, 361029.

l Municipiul Piatra-Neamţ anunţă organi-
zarea licitaţiei publice pentru închirierea a 
3(trei) spații, situate sub tribunele Stadionului 
Municipal Ceahlăul Piatra-Neamț, str. Eroilor, 
nr.18. 1. Denumirea şi sediul autorității admi-
nistrației publice: Municipiul Piatra Neamț, 
cod fiscal 2612790, str. Ștefan cel Mare, nr.6-8 
Piatra-Neamț,  te lefon 0233/218991; 
fax0233/215374, e-mail infopn@primariapn.ro; 
primariapn@yahoo.com. 2. Licitație publică 
pentru închirierea a 3(trei) spații situate sub 
tribunele Stadionului Municipal Ceahlăul 
Piatra-Neamț, str. Eroilor, nr.18: a) Spațiul nr.2 
în suprafață de 60 mp, cu destinația „comerț/
prestări servicii”; b) Spațiul nr.3 în suprafață de 
37 mp, cu destinația „comerț/prestări servicii”; 
c) Spațiul nr.7 în suprafață de 202,30 mp, cu 
destinația „comerț/prestări servicii”. 3. Docu-
mentația de atribuire pentru elaborarea ofertei 
se obține de la sediul Municipiului Piatra-
Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură–
Direcția Patrimoniu. Costul unui exemplar din 
documentație este de 10 lei şi se poate achita 
direct  la Casieria  Municipiului Piatra-Neamț 
din str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, sau în contul 
Municipiului Piatra-Neamț: RO82TREZ 
4915006XXX000150, deschis la Trezoreria 
Municipiului Piatra-Neamț. Data limită pentru 
depunerea cererii în vederea obținerii docu-
mentației de atribuire este 09.03.2020, ora 
14.00. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 02.03.2020, ora 16.30. 4. Termenul de 
depunere a ofertelor: 09.03.2020, ora 16.30. 
Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul  
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, 
registratură–Direcția Patrimoniu, în doua 
exemplare (unul original şi unul în copie). 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile. 
5. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
10.03.2020, ora 14.00, la sediul Municipiului 

Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8. 6. 
Instanța competentă în soluționarea litigiilor 
apărute este Judecătoria municipiului Piatra-
Neamț.

l SCM Com Grup - în reorganizare anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand spatiu comercial-atelier, in supra-
fata construita de 51 mp, suprafata utila 45 
mp, inscris in C.F. nr. 30118-C1-U17/Baile 
Herculane, numar cadastral 30118-C1-U17, 
situat administrativ in Baile Herculane, nr. 42, 
bl. (42) 19, sc.A, Parter, nr.ap.I/d, jud. Caras-Se-
verin. Pretul de pornire al licitatiei  este de 50% 
din pretul de evaluare, respectiv 58.666 Lei + 
T.V.A. Caietele de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul ales al administratorului 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 500 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
20.02.2020, orele 12.00, la sediul ales al admi-
nistratorului 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 27.02.2020, 
orele 12.00.

l Concesionare teren aparținând domeniului 
privat al comunei Miroslava. 1. Informaţii 
generale privind concedentul: Denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: 
sat Miroslava, Str. Constantin Langa nr. 93, 
comuna Miroslava, COD 707305, Jud.Iaşi, 
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro, 
achizitii@primariamiroslava.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii: teren în 
suprafață de 100mp, NC71978, intravilan sat 
Horpaz aparținând domeniului privat al 
comunei Miroslava pentru amenajare cale 
acces si întreținere curățenie. Redevența: este 
de minim: 253,81 lei/an. 3. Informaţii Privind 
Documentaţia De Atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe 
suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; Denumirea şi 
adresa compartimentului de la care se poate 
obţine un exemplar al documentaţiei de atri-
buire: birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: costul 
documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita 
odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 
5.Data limită pentru solicitare clarificări: 
25.02.2020, ora 16.00. 6. Informaţii privind 
ofertele: Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 03.03.2020, ora 12.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miro-
slava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul 
Iasi, cod postal 707305; Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul 
interior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
04.03.2020, ora 10.00 la sediul Primăriei com.
Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, şi adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţeI: 
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios 
administrativ, Str.Anastasie Panu nr.26, Iaşi, 
jud. Iasi, cod 700020, tel.0232/213332; 
fax.219899; e-mail: admin.isisjudx01.is@mail.
mfinante.gva.ro. 9. Data transmiterii  anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 12.02.2020.

l Debitorul Anconi Construct SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Skoda 
Octavia, nr. inmatriculare B 04 POU, an fabri-
catie 2008, pret pornire licitatie - 2.520,00 Euro 
exclusiv TVA; 2. Skoda Octavia, nr. inmatricu-
lare B 06 POU, an fabricatie 2008, pret pornire 
licitatie - 2.450,00 Euro exclusiv TVA; 3. Dacia 
Logan, nr. inmatriculare B 98 ANC, an fabri-
catie 2014, pret pornire licitatie - 3.570,00 Euro 
exclusiv TVA; 4. Dacia Logan, nr. inmatriculare 
B 63 DVZ, an fabricatie 2014, pret pornire 
licitatie -2.450,00 Euro exclusiv TVA; 5. Dacia 
Logan, nr. inmatriculare B 05 POU, an fabri-
catie 2005, pret pornire licitatie - 1.050,00 Euro 
exclusiv TVA; 6. Toyota Aygo, nr. inmatriculare 
B 84 YXZ, an fabricatie 2007, pret pornire lici-
tatie -1.470,00 Euro exclusiv TVA; 7. Dacia 
Logan, nr. inmatriculare B 222 POU, an fabri-
catie 2011, pret pornire licitatie -1.750,00 Euro 
exclusiv TVA; 8. Puegeot 107, nr. inmatriculare 
B 99 POU, an fabricatie 2007, pret pornire lici-
tatie -1.190,00 Euro exclusiv TVA; 9. Fiat 
Punto, nr. inmatriculare B 74 BMK, an fabri-
catie 2007, pret pornire licitatie -1.120,00 Euro 

exclusiv TVA; Autovehiculele se vand in mod 
individual. 10. Bunuri mobile de tip mijloce fixe 
apartinand Anconi Construct SRL in valoare 
de 9.158,1 Euro exclusiv TVA. Bunuri mobile 
de tip mijloce fixe se vand in bloc sau indivi-
dual. - Pretul de pornire al licitatilor pentru 
autoturisme si pentru bunurile mobile de tip 
mijloace fixe apartinand Anconi Construct 
SRL reprezinta 70% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare, 
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil 
la 021.318.74.25. - Pretul Caietului de sarcini 
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile 
de tip mijloace este fixe de 500,00 Lei exclusiv 
TVA. Participarea la licitatie este conditionata 
de: Ø consemnarea in contul nr. RO02 BUCU 
1081 2159 5197 1RON deschis la Alpha Bank 
Romania, cel mai tarziu cu o zi inainte de data 
si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei pentru 
bunurile pentru care se liciteaza; Ø achizitio-
narea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie a Caietului de 
sarcini, ce poate fi achitat in contul lichidato-
rului judiciar nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la Ing Bank - Sucursala Dorobanti 
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti 
str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile 
de tip mijloace fixe, prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 27.02.2020, ora 15:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 
05.03.2020; 12.03.2020; 19.03.2020; ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 

l Debitorul Bemati Cons SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Imobil 
«teren» situat in Oras Busteni, Str. Pescariei, 
Nr. 2E, Judet Prahova, avand suprafata de 
4112 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 
84.750 Euro. Pretul caietului de sarcini pentru 
imobilul aflat in proprietatea SC Bemati Cons 
SRL este de 1.000 Lei exclusiv TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru imobilul aratat 
reprezinta 50% din valoarea exprimata in 
Raportul de Evaluare exclusiv TVA. Partici-
parea la licitatie este conditionata de - consem-
narea in contul nr. RO33 BREL 0002 0006 
3407 0100 deschis la Libra Internet Bank, 
Sucursala Ploiesti pana cel tarziu cu 2 zile 
inainte de sedinta de licitatie ora 16.00, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a licita-
tiei, - achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietului de Sarcini pentru proprietatea imobi-
liara, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliara, prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 20.02.2020 ora 
14:00, iar daca aceasta nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de 27.02.2020; 05.03.2020; 
12.03.2020; 19.03.2020, ora 14:00. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii 
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 Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul Vialis Edil SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 4. Mijloace 
fixe, apartinand Vialis Edil SRL in valoare de 
31.560,44 Lei exclusiv TVA. - Pretul de pornire 
al licitatilor pentru mijloacele fixe apartinand 
Vialis Edil SRL, reprezinta 55% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte. Listele cu 
aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie este 
conditionata de: - consemnarea in contul nr. 
RO16 BACX 0000 0017 0714 6000 deschis la 
UniCredit Bank SA, pana la orele 14 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; - achizitionarea 
pana la aceeasi data a Regulamentului de lici-
tatie pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru mijloacele fixe, prima sedinta de licitatie 
a fost fixata in data de 20.02.2020, ora 14.00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 
27.02.2020; 05.03.2020; 12.03.2020; 19.03.2020, 
ora 14.00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 

44A, Judet Prahova. Pentru relatii suplimen-
tare 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 Anunț public. 1. Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Independența, str. Unirii, nr. 
42, Independența, judeţul Călăraşi, telefon 
0242535353, fax 0242535433, email primarin-
dependenta@yahoo.com. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Închirierea trei 
suprafețe de teren extravilan astfel:o suprafață 
de 4,46 ha, situată în tarlaua 14/2, parcela 10/1, 
o suprafață de 14,32 ha situată în tarlaua 61, 
parcela 1 şi o suprafață de 19,24 ha situate în 
tarlaua 52/1 parcela 1, pentru cultivarea plan-
telor furajere şi un spațiu în suprafață de 31,68 
mp din incinta Dispensarului Uman Indepen-
dența, pentru desfăşurarea de activități medi-
cale. Închirierea se face în baza HCL nr. 4-7 şi a 
O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 4. Modalitatea sau modalitațile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
personal, la sediul Primăriei comunei Indepen-
dența. 5. Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: birou achiziții 
publice, Primăria comunei Independența, str. 
Unirii, nr. 42, telefon 0242535353, fax 
0243535433, e-mail: primarindependenta@
yahoo.com. 6. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50 lei, se achită la 
casieria instituției. 7. Data-limita pentru solici-
tarea clarificarilor: 27/02/2020, ora 16.00. 8. 
Informații privind ofertele:  9. Data-limita de 
depunere a ofertelor: 27/02/2020, ora 16.30. 10. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
comunei Independența, str. Unirii, nr. 42. 11. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Un exemplar original. 12. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 03/03/2020, ora 10.00, 
sala de şedințe a Consiliului Local Indepen-
dența.  13. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 106, telefon 
0242311947, e-mail trcl@just.ro.

PIERDERI
l Pierdut adresa nr 10200/07.03.2017 de la 
Directia de Urbanism si Amenajare Teritoriu-
lui-Serviciul Autorizatii de Construire, certifi-
care Autorizatie de desfiintare. Il declar nul.

l Pierdut card tahografic, Atestat marfă şi 
arestat ADR, pe numele Pascu Gheorghe 
Daniel, în Piatra-Neamț. Tel.0725.346.584.

l Intreprinderea Individuală Olti Elisabeta, cu 
sediul în oraşul Băile Tuşnad, str. Oltului, nr. 
57/A, județul Harghita, CUI: 20870968, declară 
pierdute toate certificatele.

l Pierdut legitimatie de serviciu emisa de 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia 
Hulubei pe numele Grigore Tarna. O declar 
nula.

l Pierdut Atestat transport marfă CPC emis 
de ARR pe numele Cojocari Vitalii. Se declară 
nul.

l Subsemnatul, Dobre Florin, pierdut atestat 
taxi, seria CPTX 136401, eliberat de ARR 
Bucureşti. Declar actul nul.

l Ecomedical Distribution SRL, J3/1788/2017, 
CUI 37949935, declară pierdute Certificatul de 
înregistrare, seria B, nr.3569676 şi Certificatele 
constatatoare, emise în baza Legii 359/2004 şi 
eliberate la data de 13.07.2017. Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare în scopuri 
de TVA aparținând SC CRE Tiger Com SRL, 
J40/1040/2004 CUI: 16084563, îl declar nul.

l Pierdut cartelă acces Monetăria Statului, 
emisă pentru numele Persiade Victor. O declar 
nulă.


