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

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

l Angajăm montatori tâmplărie 
aluminiu, pereți cortină, compartimen-
tări office, cu sau fără experiență. 
Contract de muncă, program de lucru de 
luni-vineri, între orele 8.00-17.00. 
0737.091.503.

l Primăria Comunei Vidra organizează 
în data de 04.06.2019 concurs recrutare 
pentru 1 post de șofer. Detalii la 
021-361.22.66.

l Golden Bias Management SRL anga-
jeaza: Ajutor Bucatar x 6; Bucatar x 6; 
Lucrator Bucatarie x 6; Ajutor Ospatar x 
6; Ospatar x 6; Lucrator Room Service x 
20; Barman x 6; Camerista x 2; Ingrijitor 
Spatii Hoteliere x 10. Oferim salariu 
motivant, transport, masa, card de sana-
tate privat. Tel. 0720 449718

l Humana Solutio angajeaza: Patiser x 
10. Oferim salariu motivant, transport, 
masa, card de sanatate privat. Tel. 0725 
471254.

l Primăria Comunei Valea Călugă-
rească, județul Prahova, organizează 
conform HG 286/2011, modificată și 
completată, concurs de ocuparea pe 
perioadă determinată a următoarei 
funcții contractuale de execuție temporar 
vacante de: -1 post șofer, funcție contrac-
tuală de execuție -Compartiment Șoferi. 
Condiţiile specifice funcție contractuală 
vacantă de șofer: -studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; -calificare mași-
nist la mașini pentru terasamente; 
-vechime în muncă: minim 5 ani. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Valea Călugărească, 
după cum urmează: -29 mai 2019- terme-
nul-limită de depunere a dosarelor; -03 
iunie 2019- selecția dosarelor; -10 iunie 
2019- proba scrisă, ora 10.00; -12 iunie 
2019- proba interviu, ora 10.00. Relatii 
suplimentare: telefon: 0244.235.444, 
0764.967.077, Compartiment Resurse 
Umane, Viorica Mocanu.

l Serviciul Județean de Gestionare a 
Deșeurilor și a Activităţilor de Salubri-
zare Gorj, cu sediul în Târgu-Jiu, str. 
Victoriei, nr.4, organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant de 
inspector specialitate, treaptă profesio-
nală IA, la Compartimentul de coordo-
nare a activităților de salubrizare și 
gospodărire a localităților zona nord, 
Serviciul de salubrizare. Concursul se va 
desfășura la sediul Serviciului Județean 
de Gestionare a Deșeurilor și a Activită-
ților de Salubrizare Gorj și va costa în 
următoarele probe: -proba scrisă în data 
de 3 iunie 2019, ora 11.00; -proba 
interviu. Candidații trebuie să îndepli-
nească cumulativ următoarele condiţii: 
I.Condiții generale prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru anexă la HG nr. 

286/2011, privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale: a)are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; b) cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
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 condamnat/ă defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, 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 situa-
ţiei în care a intervenit reabilitarea. II.
Condiţii specifice pentru postul vacant 
de inspector specialitate, gradul profesi-
onal IA: 1. studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau de studii postuniversitare în dome-
niul ingineriei mediului/protecţia 
mediului; 2.să aibă o vechime în muncă 
de cel puţin 7 ani; 3. cunoștinţe de 
operare PC, Microsoft Office; 4.să nu fi 
suferit o sancţiune disciplinară neradiată 
în condiţiile legii. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Serviciului Judeţean de 
Gestionare a Deșeurilor și a Activităţilor 
de Salubrizare Gorj în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării prezentului 
anunţ în Monitorul Oficial al României, 
Partea lIl-a, respectiv 24 mai 2019, ora 
16.30. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Serviciului Judeţean de Gestio-
nare a Deșeurilor și a Activităţilor de 
Salubrizare Gorj, telefon: 0253.216.132.

l Muzeul Brăilei Carol I, cu sediul în 
Brăila, Piața Traian, nr.3, jud.Brăila, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de restau-
rator bunuri culturale, gr.I, conform HG 
nr.286/2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă va avea loc în data 
de 04.06.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
va avea loc în data de 10.06.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -Studii superioare SSD/
SLD, cu diplomă de licență în domeniul 
arte conservării/restaurării; -Atestat de 
expert/specialist -Patrimoniul Cultural 
Mobil; -vechime 7 ani în specialitatea 
studiilor; -cunoștințe operare PC -nivel 
mediu; -abilități relaționare-comunicare. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Muzeului Brăilei Carol I. Relații 
suplimentare la sediul Muzeului Brăilei 
Carol I, Piața Traian, nr.3, Brăila, e-mail: 
sediu@muzeulbrailei.ro, tel./fax: 
0339.401.003, 0339.401.003, persoană de 
contact: Geanina Vilcu.

l Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș”, cu 

sediul în localitatea Adjud, str.Republicii, 
nr.107, judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -numele func-
ţiei: secretar șef; -număr posturi: 1, 
conform Hotărâr i i  de  Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
04.06.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 05.06.2019, ora 09.00; -Proba 
practică în data de 06.06.2019, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -are studii superioare; -are 
vechime minim 1 an în funcții adminis-
trative din învățământ, administrație 
publică sau firme; -are cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exer-
cițiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; -îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care 
l-ar face incompatibil cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Cole-
giului Tehnic „Gheorghe Balș”. Relaţii 
suplimentare la sediul Colegiului Tehnic 
„Gheorghe Balș”, str.Republicii, nr.107, 
Adjud, jud.Vrancea, persoană de contact: 
Pușcaș Gabriela, telefon: 0237.640.681, 
fax: 0237.640.681, e-mail: gsaadjud@
yahoo.com.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Tătăranu, județul Vrancea, cu sediul în 
localitatea Tătăranu, str. Principală, nr. 
96, județul Vrancea, în baza Legii 
nr.188/1999, organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant pe perioadă 
nedeterminată pentru funcția publică, 
după cum urmează: a)UAT Tătăranu, 
județul Vrancea; b)Denumirea postului 
-funcției publice: referent III, grad profe-
sional superior; c) Compartimentul 
Financiar Contabil -Impozite și Taxe; d)
Data, ora și locul de desfășurare a probei 
scrise și a interviului: -Proba scrisă: data 
de 12.06.2019, ora 11.00, la sediul UAT 
Tătăranu, județul Vrancea; -Proba 
interviu: data și ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă; e)Condiţiile 
de participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: studii medii cu diplomă de bacalau-
reat, liceul economic; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: 7 ani; f)Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în termen de 20 
de zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial; g)Date contact: tel. 
0237.248.005, e-mail: primariatataranu@

yahoo.com, persoană de contact: Călin 
Ioana, funcția: consilier, clasa I, grad 
superior.   

l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în 
Ineu, str.Republicii, nr.2, jud.Arad, orga-
nizează în data de 04.06.2019, ora 09.00, 
concurs, conform HG nr.286/2011 și HG 
nr.1027/noiembrie 2014, pentru urmă-
torul post contractual vacant un post de 
asistent medical generalist, grad prin-
cipal, gradația 5, contractual vacant 
-Compartimentul Managementul Cali-
tății. Concursul constă în proba scrisă, 
care va avea loc în data de 04.06.2019, 
ora 09.00, și proba practică în data de 
04.06.2019, ora 14.00, la sediul Spitalului 
Orășenesc Ineu. Condiții de participare: 
1.Condiții generale: pentru participarea 
la concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute la art.3 din 
HGR 286/2011. 2.Condiții specifice: 
-asistent medical generalist, grad prin-
cipal: -diplomă de absolvire școală postli-
ceală sau echivalent în domeniu; 
-diplomă de bacalaureat; -certificat de 
exercitare a profesiei/adeverință; -autori-
zație liberă practică vizată la zi; -cunoș-
tințe operare PC; -vechime în specialitate 
minim 5 ani. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Orășe-
nesc Ineu. Relații suplimentare la sediul 
Spitalului Orășenesc Ineu, persoană de 
contact: Haragea Adina, telefon: 
0254.511.220.

l Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu”, 
cu sediul în localitatea Mărișel, str.
Stănești, nr.433, judeţul Cluj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de 0,5 post secretar 
vacant, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 04.06.2019, ora 9.00; 
-Proba practică în data de 04.06.2019, 
ora 11.30; -Proba interviu în data de 
04.06.2019, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: minim 2 ani; 
-cunoștințe minime PC nivel mediu; 
-posesor permis de conducere categoria 
B. 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 instituției. Relaţii supli-
mentare la sediul: Școala „Pelaghia 
Roșu” Mărișel, persoană de contact: 
Feneșan Mirela  Dana,  te lefon: 
0743.024.476, e-mail: scoala_prosu_
marisel@yahoo.com.

l În conformitate cu prevederile Legii-
cadru nr.153 din 28 iunie 2017, privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, și a HG nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, Spitalul de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, strada Dr. D. Bagdasar, nr.12, 
județul Sibiu, organizează concurs/
examen pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale temporar vacante de spălă-
toreasă, 1 post. Condiţiile specifice de 
participare: -absolvent de școală gene-
rală; -nu necesită vechime. Concursul/
examenul se va desfășura astfel: -Proba 

scrisă în data de 28.05.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 31.05.2019, ora 
10.00. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului de Psihiatrie 
„Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, situat în 
Sibiu, strada Dr.D.Bagdasar, nr. 12, 
județul Sibiu. Anunţul, bibliografia și 
calendarul de concurs/examen se afișează 
la sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu și se publică pe 
site-ul spitalului: www.medicina-psihia-
trie.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon: 0269.214.335, 
interior: 164, Biroul Resurse Umane, 
persoană de contact: ec.Maria Oancea.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu 
sediul în București, B-dul Ion Mihalache, 
nr.37-39, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale: 2 (două) posturi asistent 
medical, Secție ATI, temporar vacante, 
nivel studii PL, perioadă determinată; -1 
(un) post asistent medical, Clinica 
Chirurgie Generală I, temporar vacant, 
nivel studii PL, perioadă determinată. 
Acte necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la concurs; 
-copia actului de identitate; -copia certifi-
catului de naștere, de căsătorie; -copie 
acte studii și alte acte care atestă efectu-
area unor specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă și, după caz, în specialitate; -cazi-
erul judiciar; -adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunză-
toare; -curriculum vitae. Condiții de 
participare la concurs: -are cetățenie 
română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
ținând Spațiului European și domiciliul 
în România; -cunoaște limba română, 
scris și vorbit; -are vârsta-limită regle-
mentată de prevederile legale; -are capa-
citate deplină de exercițiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unități sanitare abilitate; 
-îndeplinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau de condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția situa-
ției în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, conform 
Ordinului MS nr.1470/2011: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform HG 797/1997; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii conform calendarului următor: 
-28 mai 2019, ora 11.00, proba scrisă; -30 
mai 2019, ora 11.00, interviul. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 17 mai 2019, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: Compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.59.
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l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, 
nr.37-39, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale: 1 (un) post infirmieră 
clinică ORL -perioadă determinată. Acte 
necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la concurs; 
-copia actului de identitate; -copia certifi-
catului de naştere, de căsătorie; -copie 
acte studii şi alte acte care atestă efectu-
area unor specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitate; -cazi-
erul judiciar; -adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunză-
toare; -curriculum vitae. Condiții de 
participare la concurs: -are cetățenie 
română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
ținând Spațiului European şi domiciliul 
în România; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -are vârsta-limită regle-
mentată de prevederile legale; -are capa-
citate deplină de exercițiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unități sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condițiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau de condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvârşite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția situa-
ției în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții pentru ocuparea posturilor 
vacante şi temporar vacante, conform 
Ordinului MS nr.1470/2011: -diplomă 
absolvire şcoală generală; -certificat 
absolvire curs infirmiere; -concurs pentru 
ocuparea postului; -6 luni vechime în 
specialitate. Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii conform calendarului 
următor: -27 mai 2019, ora 11.00, proba 
scrisă; -29 mai 2019, ora 11.00, interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor 
la concurs: 17 mai 2019, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: Compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, 
nr.37-39, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale: 1 (un) post referent, grad II 
-Serviciul Administrativ (Registratură, 
Secretariat) -nivel studii  medii -perioadă 
determinată, vechime în specialitate: 6 
luni. Acte necesare în vederea participării 
la concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naştere, de căsă-
torie; -copie acte studii şi alte acte care 
atestă efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în speci-
alitate; -cazierul judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; -curriculum vitae. 
Condiții de participare la concurs: -are 
cetățenie română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului European 
şi domiciliul în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exer-
cițiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberată de medicul de familie sau de 
unități sanitare abilitate; -îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau de condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infractiuni săvârşite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea func-
ției, cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Condiții pentru 
ocuparea posturilor vacante şi temporar 
vacante, conform Ordinului MS 
nr.1470/2011: -diplomă de bacalaureat; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii conform calendarului următor: 
-28 mai 2019, ora 14.00, proba scrisă; -30 
mai 2019, ora 14.00, interviul. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 17 mai 2019, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: Compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.59.

l Primăria Scheia, judeţul Iaşi, organi-
zează, în data de 04.06.2019, ora 09.00 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual, vacant, de muncitor cali-
ficat, treapta profesională IV- buldoexca-
vatorist din cadrul compartimentului 
administrativ. Cerinţe: studii generale, 
minim 1 an vechime în specialitate, 
permis conducere- categoria B şi atestat 
maşinist la maşini pentru terasamente 
(buldoexcavatorist). Bibliografia şi rela-
ţiile suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei Comunei Scheia, 
secretar Prisăcaru Catalin,  înscrierile 
urmând a se face până la data de 
27.05.2019, ora 15:00.

l Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației şi 
Formării Profesionale (ANPCDEFP) 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției de execuție contractuale, 
vacantă, de expert IA cu studii superi-
oare finalizate şi experiență profesională 
de minimum 3 ani într-un domeniu 
similar de activitate. Concursul se va 
desfaşura în data de 04.06.2019, la ora 
9,00 –proba scrisă şi la ora 14,00– inter-
viul, la sediul ANPCDEFP. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până pe 
data de 27.05.2019 la sediul ANPCDEFP. 
Condițiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul ANPC-
DEFP şi pe site-ul agenției la adresa 
www.anpcdefp.ro. Informații suplimen-
tare se pot obține la sediul ANPCDEFP 
sau la telefon 021/ 2010700.

l Agenţia Naţională pentru Romi orga-
nizează concurs pentru ocuparea  
postului contractual vacant: -1 post 
(perioadă nedeterminată) Expert grad IA 
(activităţi contabilitate) –Serviciu 
Economic Administrativ Achiziţii 
Publice Resurse Umane. Condiţii speci-

fice: -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă, în ştiințe economice; -vechime în 
muncă minim 3 ani; -cunoştinţe operare 
PC (Word, Excel); -formări profesionale 
în domeniu sau conexe. Concursul va 
avea loc la sediul din Splaiul Indepen-
denței, nr. 202 A, etaj 8, sector 6, Bucu-
reşti, în data de 30 mai  2019, ora 10.00, 
proba scrisă. Proba interviu va fi organi-
zată după soluţionarea eventualelor 
contestaţii la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se pot depune în perioada 
13.05.2019 –24.06.2019 ora 16,00. Relaţii 
suplimentare la secretariatul A.N.R., 
telefon: 021.311.30.48  sau pe pagina de 
internet info@anr.gov.ro.

l Agenţia Naţională Antidrog din subor-
dinea Ministerului Afacerilor Interne, 
scoate la concurs, prin recrutare din sursă 
externă, 4 posturi vacante de personal 
contractual - inspector de specialitate gr. 
III-I, după cum urmează: -1 post de 
inspector de specialitate gr. III-I la 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consi-
liere Antidrog pentru Sectorul 3 Bucu-
reşti; -1 post de inspector de specialitate 
gr. III-I la Centrul de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog pentru Sectorul 4 
Bucureşti; -1 post de inspector de speciali-
tate gr. III-I la Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog pentru 
Sectorul 6 Bucureşti; -1 post de inspector 
de specialitate gr. III-I la Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
al judeţului Neamț; Condiţii minime 
specifice: • să fie absolvenţi de studii supe-
rioare de lungă durată cu diplomă de 
licenţă sau absolvenți de studii de studii 
universitare de licență ciclul I Bologna în 
domeniul fundamental ştiinţe sociale, 
ramura de ştiință psihologie şi ştiinţe 
comportamentale, diplomă de licenţă 
psihologie sau asimilată, potrivit legii; • să 
fie membrii ai Colegiului Psihologilor din 
România şi în vederea exercitării atribuţi-
ilor să deţină: - atestat de liberă practică în 
specialitatea „Psihologie aplicată în 
domeniul securităţii naţionale” şi atestat 
de liberă practică în specialitatea „Psiho-
logie clinică”, avizate pe anul în curs; • 
vechime în muncă: minim 6 luni; • 
vechime în specialitatea studiilor: minim 6 
luni; • să fie declaraţi apt medical şi psiho-
logic; Concursul se va desfăşura la sediul 
Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul 
Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, 
Bucureşti, astfel: - la data de 18.06.2019, 
începând cu ora 10.00 - proba scrisă; - la 
data de 24.06.2019, începând cu ora 10.00 
- interviul. Dosarele de concurs se depun 
la Biroul Resurse Umane din cadrul 
Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul 
Unirii nr. 37, bloc A 4, parter, Sector 3, 
Bucureşti, tel. 021/3233030 interior 21721, 
21754, până la data de 27.05.2019, ora 
16.00. Documentele aferente concursului, 
respectiv anunţul cuprinzând condiţiile 
generale şi specifice, calendarul de desfă-
şurare a concursului, bibliografia şi tema-
tica sunt afişate la sediul unităţii şi pe 
pagina de internet www.ana.gov.ro.

CITAŢII
l Numitul Binder Arthur Carol este 
citat în data de 20.05.2019, în dosarul 
6607/62/2014* aflat pe rolul Tribunalului 
Braşov.

l Se citează numitul Carp Aurel în 
cauza dosar nr.6288/290/2018 al Judecă-
toriei Reşița, cu obiect partaj bunuri 
comune, având ca reclamantă pe numita 
Belcea Maria, pentru termenul de jude-
cată din data de 11 iunie 2019.

l Jantea Valentin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Botosani, str. Ion Pillat, nr.4, 
sc.B, et.4, ap.17, jud. Botosani, CNP: 
1690101434542, este citat in calitate de 
parat-intimat pentru termenul de jude-
cata din data de 14.05.2019, la Curtea de 
Apel Suceava, sala 207, complet C2R 
C I V,  o r a  8 , 3 0 ,  i n  d o s a r  n r. 
28608/245/2015, avand ca si obiect ”hota-
rare care sa tina loc de act autentic de 
vanzare-cumparare”, in contradictoriu 
cu recurenta Asimionesei Violeta.

l Numita Lungu Alina, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com. Tomeşti, sat 
Chicerea, județul Iaşi, este citată la Jude-
cătoria Iaşi, la termenul din 03.06.2019, 
ora 8.30, complet C01, în calitate de 
pârâtă în dos. 32180/245/2018, obiectul 
cauzei fiind partaj şi ieşire din indivi-
ziune, reclamantă fiind Popescu Elena.

l Toți cei interesați la dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate de 
către Burcuş Doina Carmenica a supra-
feței de 6356 mp din imobilul înscris în 
CF 105289 Moieciu de Jos nr. top 7064, 
7065/1 sunt invitați la Judecătoria 
Zărneşti în data de 12.09.2019, ora 09.00.

l Toți cei interesați la dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate de 
către Pandrea Mirela Rodica şi Pandrea 
Ioan asupra următoarelor imobile: 
imobilul înscris în CF 112617 Râşnov, nr. 
top 6004/1/2/3, imobilul înscris în CF 
112623 Râşnov, nr top 6004/1/3/3, 
imobilul înscris în CF 112624 Râşnov, nr. 
Top 6004/1/1/3 şi imobilul înscris în CF 
112625 Râşnov nr. top 6004/2/3 sunt 
invitați la Judecătoria Zărneşti în data de 
20.06.2019, ora 14.00.

l Toți cei interesați la dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate de 
către Debu Nicoleta Camelia şi Debu Ion 
asupra următoarelor imobile: suprafața 
3298 mp înscrisă în CF 103096 Poiana 
Mărului top 3609, suprafața 1985 mp 
înscrisă în CF 102484 Poiana Mărului nr. 
Top 4275/3611, suprafață 1582 mp, 
înscrisă în CF 103098 Poiana Mărului nr. 
top 3610, suprafața de 1762 mp înscrisă 
în CF 102151 Poiana Mărului nr. top 
3612/2, suprafața de 3415 mp înscrisă în 
CF 100520 Poiana Mărului nr. top 
3612/1; 3613; 3614 şi 3633 sunt invitați la 
Judecătoria Zărneşti în data de 
19.06.2019, ora 09.00.

l La data de 22.05.2019, la Judecătoria 
Urziceni, , în dosarul nr. 3875/330/2018, 
este citată pârâta Cercel Nicoleta, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Munteni-Buzău, comuna Munteni-
Buzău, str. Panait Olteanu, nr. 11, jud. 
Ialomița, având ca obiect stabilire pater-
nitate.

l Numiţii Ene Vasile şi Ene Cosmin 
Irinel, născuți în Com. Manesti, Jud. 
Prahova sunt chemați la Curtea de Apel 
Ploieşti în ziua de 5 iunie 2019, sala 2, ora 
09:00 în proces de Ieşire din Indiviziune 

cu mătuşa Stan Tudora,  dosar 
1803/281/2016.

l Numiții Andreica Maria, Ana, Maria 
Floarea, Silvia, Emil, Costan sunt 
chemați în instanță la Judecătoria 
Bistrița, în dosar număr 197/190/2005, în 
data de 21.05.2019, ora 9.00.

l Numita Zilinsky Paula, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Bucureşti, str.Dr.
Teohari Anibal, nr.15, sector 5, este 
chemată la Judecătoria Craiova, în 
dosarul nr.24382/215/2018, cu termen de 
judecată la data de 27.05.2019 -în calitate 
de pârâtă.

l Numita Zarif (căs. Crideşa) Mioara, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Chişcăreni, or. Săveni, jud. Botoşani, este 
citată la Judecătoria Săveni, jud. Boto-
şani, pe data de 04.07.2019, ora 08:30, cu 
menţiunea de a se prezenta personal la 
interogatoriu, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 2320/297/2017, în proces cu 
reclamantele Zarif Elvira, domiciliată în 
sat. Liveni, com. Manoleasa, jud. Boto-
şani şi Gui Elveţia- Iuliana, cu domiciliul 
în mun. Reşiţa, bld. Republicii, nr. 19, sc. 
1, et. 3, ap. 12, jud. Caraş- Severin.

DIVERSE
l Nita Marius-Gabriel avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, Strada Dealului, 
Nr. 2, bl. F8, sc.1, et.1, ap. 6, Sector 6, 
titular al planului P.U.Z.-Ansamblu locu-
inte individuale si functiuni complemen-
tare, orasul Buftea N.C. 56660 judetul 
Ilfov, anunta publicul interesat asupra 
solicitarii de obtinere a avizului Favo-
rabil. Observatii /comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest 
Juvara ,  nr.  3 -5 ,  sec tor  6  ( te l . 
021/212.56.93), in termen de 12 zile 
calendaristice de la publicarea anuntului.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Pleşoi, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.38 
începând cu data de 17.05.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Com.Pleşoi, 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 şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Iordan Ionut-Eduard avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, Strada Izvorul 
Muresului,  Nr.2, bl.D9, sc.2, ap. 12, 
S e c t o r  4 ,  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-Ansamblu locuinte P+1+M, func-
tiuni complementare, amenajare circu-
latii, utilitati, comuna Berceni, N.C.2785 
judetul Ilfov, anunta publicul interesat 
asupra solicitarii de obtinere a avizului 
Favorabil. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, 
str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 12 zile 
calendaristice de la publicarea anuntului.
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l SC Rewe România SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, 
nr.7, județul Ilfov, anunță public solici-
tarea de obținere (reînnoire) a autoriza-
ției de mediu pentru obiectivul „Penny 
Market” amplasat în municipiul Brașov, 
strada Aluminiului, nr. 6, județul Brașov. 
Eventualele propuneri și sugestii din 
partea publicului privind activitatea 
menționată vor fi transmise în scris și sub 
semnătură la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Brașov din munici-
piul Brașov, str. Politehnicii nr. 3, județul 
Brașov, în zilele de luni - joi, între orele 
8.00 -16.30 și vineri între orele  8.00 
-14.00, în termen de cel mult 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l Anunț public. SC Soragmin SRL, 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Amenajare iaz 
piscicol în extravilan, oraș Mărășești, T 
86, P 461, cu valorificare agregate” 
propus a fi amplasat în extravilanul 
orașului Mărășești, T 86, P 461, jud. 
Vrancea. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul autori-
tății competente pentru protecția 
mediului APM Vrancea, str. Dinicu 
Golescu, nr.2, județul Vrancea și la sediul 
SC Soragmin SRL, situat în sat 
Sălcioara, comuna Banca, județul Vaslui, 
în zilele de luni pana joi intre orele 8.00- 
16.30 și în ziua de vineri între orele 8.00- 
14.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Vrancea din str. 
Dinicu Golescu, nr.2, județul Vrancea.

l Ștefan P. Ionuț Întreprindere Indivi-
duală, titular al proiectului “Execuţie 
foraj de alimentare cu apă în extravi-
lanul orașului Mărășești, T64, Pc. 392, 
județ Vrancea”, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Vrancea, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul 
“Execuţie foraj de alimentare cu apă în 
extravilanul orașului Mărășești, T64, Pc. 
392, județ Vrancea”, propus a fi 
amplasat în extravilanul Orașului Mără-
șești, zona Ian Cuza, T64, P392, jud. 
Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Vrancea din Focșani, 
str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni- 
joi între orele 8.00- 16.30 și vineri între 
orele 8.00- 14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet  http://apmvn.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de 
internet a Agentiei pentru Protecţia 
Mediului Vrancea.

l SC Lakeside View SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construcție complex 
sportiv P+1E cu spațiu alimentație 
publică și împrejmuire teren”, propus a fi 
amplasat în București, Sector 4, str.
Drumul Dealul Bradului, nr.149-151. 
Informațiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM București, 
din București, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, și la sediul titularului SC 

Lakeside View SRL, din București, sector 
6, Calea Crângași, nr.1, bl.1, parter, în 
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-
12.00. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM București.

l SC Supercom SA, având sediul în str.
Gherghiței, nr.23C, Sector 2, București, 
titular al planului/programului „Elabo-
rare, avizare și aprobare a unei docu-
mentații de urbanism- PUZ, în vederea 
construirii unei clădiri de birouri cu 
regim de înălțime S+P+4E”, în Bucu-
rești, Sector 2, str.Gherghiței, nr.21, 
anunță publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de încadrare în cadrul 
ședinței Comitetului Special Constituit 
din data de 09.05.2019, urmând ca 
planul/programul să fie supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. Comen-
tarii privind decizia etapei de încadrare 
se primesc în scris la sediul APM Bucu-
rești, în termen de 10 zile calandaristice 
de la data publicării anunțului.

l S.C. Loft Properties AG S.R.L. având 
sediul în Str. Cibinului, nr. 18, cam. 2, 
Sector 5, București, titular al planului/
programului „P.U.Z. –Construire 2 
imobile de locuințe și birouri/comerț, cu 
regimul de înălțime Corp 1 - P+4E și 
Corp 2 -S+P+3E+4Er+5Er”, din Bucu-
rești, Sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 85, 
anunță publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de încadrare în cadrul 
ședinței Comitetului Special Constituit 
din data de 09.05.2019, urmând ca 
planul/programul să fie supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. Comen-
tarii privind decizia etapei de încadrare 
se primesc în scris la sediul A.P.M. Bucu-
rești, în termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea anunțului.

l SC Auto Drive Clean SRL cu sediul 
în str. Ilioara, et. 3, nr. 25, sector 3, 
B u c u r e ș t i ,  î n r e g i s t r a t ă  l a 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 
38049206 informează pe cei interesați că 
s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizației de mediu pentru activitatea 
spălătorii auto CAEN -4520-întreți-
nerea și repararea autovehiculelor. 
Desfășurată în str. Bd Râmnicu Sărat, 
nr. 1E, sector 3, București. Informațiile 
se pot solicita  la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București  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 și la sediul  A.P.M. Bucu-
rești în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l Societatea NIS Petrol SRL cu sediul în 
București, Calea Floreasca nr. 246 C, 
etajul 22, Sector 1, titular al activității 
comerț cu amănuntul al carburanților 
pentru autovehicule în magazine specia-
lizate -cod CAEN 4730, la adresa 
comuna Clinceni, Km 51+270 stânga, 
județul Ilfov, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activitate. 
Informaţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului al activităţii pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov din str. 
Lacul Morii nr. 1, sector 6, București, Tel/
Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 în 
zilele de luni-joi, între orele 9-13, vineri 

9-12. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Anunţ de participare la selecția 
publică de proiecte de interes public 
local pentru acordarea de finanțare 
nerambursabilă din bugetul local al 
Municipiului Aiud în anul 2019. 1.
Autoritatea contractantă: Municipiul 
Aiud, cod fiscal: 4613636, localitatea 
Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, cod poștal: 
515200,  județul  Alba,  telefon: 
0258.861.310, fax: 0258.861.280, e-mail: 
office@aiud.ro. 2.Reglementări legale 
privind acordarea de finanțare neram-
bursabilă: Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 3.
Domeniile pentru care se acordă finan-
țare nerambursabilă de la bugetul local 
al Municipiului Aiud în anul 2019 sunt: 
a)culte religioase; b)activități sportive. 
4.Obiectivul general: Sprijinirea secto-
rului nonprofit în desfășurarea unor 
activități care să contribuie la realizarea 
unor acțiuni sau programe de interes 
public la nivelul municipiului Aiud. 
5.Suma totală alocată de la bugetul 
local al Municipiului Aiud și aprobată 
pentru anul 2019 este de 100.000Lei, 
repartizarea acesteia pe domenii fiind 
următoarea: a)culte religioase: 
50.000Lei; b)activități sportive: 
50.000Lei. 6.Data-limită pentru depu-
nerea propunerilor de proiecte: 
14.06.2019, ora 14.00. 7.Durata de 
implementare a proiectelor: până la 
30.11.2019. 8.Solicitanții trebuie să fie 
persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial -asociații ori 
fundații constituite conform legii -sau 
culte religioase recunoscute conform 
legii și să aibă domiciliul/sediul sau 
filiala în municipiul Aiud. 9.Regula-
mentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile de la bugetul local al 
Municipiului Aiud și documentația de 
solicitare a finanțării nerambursabile, 
precum și informații suplimentare se 
pot obține de la Biroul Comunicare și 
Relații Publice din cadrul Primăriei 
Municipiului Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, 
cod poștal: 515200, județul Alba, 
telefon: 0258.861.310 și de pe site-ul 
instituției: www.aiud.ro. 10.Solicitanții 
vor putea depune propunerile de 
proiecte cu documentația prevăzută în 
Regulamentul privind regimul finanță-
rilor nerambursabile de la bugetul local 
al Municipiului Aiud, la registratura 
Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza 
Vodă, nr. 1, cod poștal: 515200, județul 
Alba, începând cu data de 15.05.2019 și 
până la data de 14.06.2019, ora 14.00. 
11.Documentația de solicitare a finan-
țării va fi întocmită în limba română și 
se va depune într-un singur exemplar, 
original, în dosar de încopciat, având 
un opis pe pe care va fi specificat 
numele aplicantului, conținutul dosa-
rului, numărul de file pentru fiecare 
document în parte și în total numărul 
de file conținut, fiecare pagină a dosa-
rului fiind numerotată, precum și în 
format electronic (pe suport magnetic) 
la registratura Primăriei Municipiului 
Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, cod poștal: 
515200, județul Alba. 12.Solicitantul de 
finanțare nerambursabilă trebuie să 

facă dovada capacității de cofinanțare, 
în procent de minimum 10% din 
valoarea totală a finanțării. 13.Evalu-
area și selecția proiectelor în vederea 
obținerii finanțării nerambursabile va 
avea loc în perioada 17.06.2019-
28.06.2019 și se va face de către 
Comisia de evaluare și selecționare a 
proiectelor ce vor beneficia de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local, 
numită prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.101/24.04.2019. 14. Criteriile 
pe baza cărora se atribuie contractul de 
finanțare nerambursabilă sunt: A.
Criterii generale: a) programele și 
proiectele sunt de interes public local; b)
este dovedită capacitatea organiza-
torică și funcțională a beneficiarului 
finanțării prin: experiența în domeniul 
administrării altor programe și proiecte 
similare, căile și modalitățile de identifi-
care a beneficiarilor proiectului (cetă-
țenii, comunitatea), capacitatea 
resurselor umane de a asigura desfășu-
rarea programului sau proiectului la 
nivelul propus, experiență de colabo-
rare, parteneriat cu autoritățile publice, 
cu alte organizații guvernamentale și 
neguvernamentale din țară și din străi-
nătate, după caz, precizarea proiectelor 
desfășurate în anul calendaristic ante-
rior și gradul de realizare a acestora, 
indicarea surselor de finanțare ale 
proiectului; c) în cazul activităților 
sportive: să fie structură sportivă recu-
noscută în condițiile legii și să facă 
dovada afilierii la federația sportivă 
națională de specialitate și/sau la asoci-
ația pe ramură de sport județeană, 
după caz; d)să nu facă obiectul unei 
proceduri de dizolvare sau de lichidare 
ori să nu se afle deja în stare de dizol-
vare sau de lichidare în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. B.Criterii 
specifice: Criterii de evaluare; Punctaj 
maxim: 1.Relevanță și coerență; 30. 
1.1.Cât de convingător este descrisă 
problema abordată?; 5. 1.2.Cât de rele-
vante sunt obiectivele proiectului în 
raport cu problema descrisă? (Obiective 
SMART unde S-specific, M-măsurabil, 
A-posibil de atins, R-realist, T-definit în 
timp); 10. 1.3. Cât de clar definit și 
strategic este grupul/grupurile-țintă?; 5. 
1.4.În ce măsură proiectul conține 
elemente specifice care adaugă valoare 
(ex.soluții inovatoare, modele de apli-
care în practică, continuarea unei 
tradiții etc.); 5. 1.5.În ce măsură tema 
proiectului se încadrează în prioritățile 
de dezvoltare locală stabilite de către 
Consiliul Local?; 5. 2.Metodologie; 25. 
2.1.Cât de necesare, coerente și realiste 
între ele sunt activitățile propuse în 
cadrul proiectului?; 5. 2.2.Cât de clar și 
realist este calendarul activităților?; 5. 
2.3.Cât de coerente sunt activitățile 
propuse cu obiectivele proiectului? 
(Coerență -obiective, activități, rezul-
tate, impact asupra grupului-țintă și al 
comunității); 5. 2.4.Cât de coerente sunt 
rezultatele prognozate ale proiectului 
cu activitățile propuse?; 5. 2.5.Cât de 
relevant este nivelul de implicare al 
partenerilor în proiect?; 5. 3.Durabili-
tate; 15. 3.1.În ce măsură proiectul va 
avea un impact durabil asupra 
grupului/grupurilor-țintă?; 5. 3.2.În ce 
măsură activitățile proiectului vor 
putea fi continuate și după încheierea 
acestei finanțări?; 5. 3.3.În ce măsură 

proiectul conține potențiale efecte 
multiplicatoare? (devine model pentru 
alte proiecte); 5. 4.Buget și eficacitatea 
costurilor; 20. 4.1.În ce măsură bugetul 
este clar, realist și detaliat pe capitole de 
cheltuieli?; 10. 4.2.În ce măsură sunt 
necesare cheltuielile estimate în raport 
cu activitățile propuse pentru imple-
mentarea proiectului?; 10. 5. Capacitate 
managerială; 10. 5.1.Experiența mana-
gerială a aplicantului în domeniul 
respectiv; 3. 5.2. Cunoștințe de speciali-
tate ale aplicantului (cunoașterea 
problemelor vizate); 3. 5.3.Capacitatea 
managerială a aplicantului (abilitatea 
de a gestiona bugetul proiectului); 4. 
Punctaj maxim: 100.

LICITAŢII
l S.C Oaky Service SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 
licitatie publica bunul imobilul Motel 
P+E+M in suprafata construita desfasu-
rata de 1.718,86 mp, situat in Comuna 
Telega sat Telega, str. Bailor nr. 1335 la 
pretul de 65.675 eur plus TVA, pret 
redus cu 75%. Licitatiile vor avea loc in 
zilele de 17, 22, 27 si 31 mai 2019, orele 
14 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. 
Regulamentul de vanzare si caietul de 
sarcini se pot obtine de la sediul lichida-
torului judiciar. Relatii suplimentare la 
tel. 0728.878298.

l Primăria Comunei Biled, judeţul 
Timiș, cu sediul în comuna Biled, nr.359, 
organizează licitaţie publică deschisă cu 
strigare pentru concesionarea terenului 
HS91 -proprietate privată a comunei, în 
suprafață de 2460mp, în data de 
07.06.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Biled. Preţul de pornire este de 
197 Euro pe an. Durata concesiunii este 
de 49 ani. Documentele de participare se 
depun până miercuri, 05.06.2019, ora 
12.00, la registratura Primăriei Biled. 
Condiţiile de participare sunt stabilite în 
Regulamentul de desfășurare, ce poate fi 
obţinut de la sediul Primăriei Biled. 
Documentația de atribuire se poate 
obține de la Registratura Primăriei Biled 
și costă 50Lei. Alte relaţii se pot obţine la 
tel.0256.377.001, fax: 0256.377.300.

l S.C. Doroca S.A, prin lichidator judi-
ciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoa-
terea la vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: A. Imobil 
situat în Dorohoi, str. Brazi, nr.1 
amplasat pe teren în concesiune de la 
municipiul Dorohoi, compus din: 1. 
Restaurant Hotel Cabana Brazi cu 
subsol, parter și etaj cu s.c la sol de 
701,10 mp; 2. Magazie cu s.c. la sol de 
34,30 mp; 3. Magazie si beci cu s.c. la sol 
de 97,20 m.p.; Pretul de vanzare fiind de 
1.227.800 lei (267.680 Euro), TVA inclus 
(70%). Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă dovada acestui 
fapt cu o zi inainte de ziua licitatiei, orele 
15.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţiile vor avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iași, Str. Vasile Lupu 
Nr. 43, Jud. Iași, în data de 24.05.2019 
ora 14:00, și se va desfășura în conformi-
tate cu prevederile legii nr. 85/2006 
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privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
15.03.2016 si Adunarea Creditorilor din 
04.03.2019. Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile Regulamen-
tului de organizare şi desfăşurare a licita-
ţiei. Garantia este in cuantum de 10% 
din valoarea de vanzare. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la: C.I.I. Pohrib 
Ionela la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109899,  0745308671,  Fax 
0232/240890.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în reor-
ganizare anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor imobile, reprezen-
tand: -Teren acces CF 40023, cad: 5531 
top 1146/4 Reşița,  suprafata de 1.440 mp 
- pret 15.110,45 lei; -Teren acces CF 
33684, cad: 3288 top 1173/1174/22 
Reşița,  suprafata de 583 mp - pret 
6.117,45 lei; -Teren acces CF 33685, cad: 
3289 top 1173/1174/23 Reşița, suprafata 
de 1.430 mp - pret 15.005,05 lei; -Teren 
arabil CF 36089, cad: 3267 top 
1173/1174/1 Reşița, suprafata de 4.477 
mp - pret 93.956,45 lei; -Teren arabil CF 
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 Reşița, 
suprafata de 1.578 mp - pret 33.116,85 
lei; -Teren arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reşița, suprafata de 600 
mp - pret 12.591,9 lei; situate în Reşița 
zona Calea Caransebeşului, Jud. Caraş 
Severin; -Teren CF 36091 Țerova, top 
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - pret 
1.109,25 lei; -Teren CF 36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 mp - 
pret 42.685,3 lei; situate în Reşița în 
apropiere de Calea Caransebeşului, jud. 
Caraş-Sverin; -Teren fâneață CF 39948, 
top 809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 95.007,05 lei; situat în 
Reşița zona Calea Caransebeşului, jud. 
Caraş-Severin. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 85% din pretul de evaluare. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul ales al administratorului judi-
ciar 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 350 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
22.05.2019, orele 12.30, la sediul ales al 
administratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin. In caz de neadjude-
care, se va proceda la organizarea licita-
tiei pentru data de 29.05.2019, orele 
12.30.

l Subscrisa Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, cu datele 
de identificare din antet, legal reprezen-
tata prin practician in insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
in calitate de lichidator judiciar al 
Aynvert Invest SRL, desemnat prin 
sentinta civila  nr. 5939 din data de 
23.10.2018, pronuntata in dosar nr. 
2968/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti- Sectia a VII-a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului imobil 
aflat in proprietatea Aynvert Invest SRL 
constand in proprietate imobiliara  repre-
zentata de un teren amplasat in intravi-
lanul Municipiului Sibiu, Parcela 250/19, 
judetul Sibiu, in valoare totala de 207.000 
euro exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 22.05.2019, ora 14.00, 

prin licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul nu se va vinde la termenul 
de licitatie stabilit, se vor mai organiza 
inca 4 (patru) licitatii saptamanale, in 
datele de 29.05.2019 si 05.06.2019, 
12.06.2019 si 19.06.2019 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 documentele de inscriere la lici-
tatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunului, pretul 
acestuia, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul 
de sarcini se poate achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini 
este de 300 lei inclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Primăria comunei Stolnici, judeţul 
Argeş organizează licitaţie publică în 
data de 23/05/2019,ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Stolnici, Comuna 
Stolnici, judeţul Argeş, în vederea închi-
rierii proprietăţii imobiliare alcătuită din 
teren intravilan curți - construcții în 
suprafaţa de 10 mp aparținând dome-
niului public al comunei Stolnici, judeşul 
Argeş, iar în situația in care nu vor fi 
depuse 2 oferte valabile  dupa prima 
etapa se va desfasura o noua etapa pe 
data de 30 mai 2019, ora 12:00 si in situ-
atia in care in urma desfasurarii celor 
doua etape nu vor exista 2 oferte valabile 
se va proceda la negocierea directa a 
ofertelor începând cu data de de 30 mai 
2019, ora 14:00. Preţul de pornire al lici-
taţiei va fi de 120  lei/an, 12 lei/lună fără 
TVA. Durata de închiriere este de 5 ani 
de la data încheierii contractului de 
închiriere, cu posibilitate de prelungire a 
duratei.Caietul de sarcini al licitaţiei se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Comunei Stolnici, începând cu data 
publicării anunțului .Caietul de sarcini  
este de 50 lei. Taxa de participare la lici-
taţie este de 60 lei. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 120 lei. Condiţii de 
participare : nu se acceptă ofertanţii care 
înregistrează datorii la plata impozitului 
pe  proprietate. Ofertele se depun la 
sediul Primăriei Comunei Stolnici, 
judeţul Argeş până la data de 22.05.2019, 
ora 14. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Secretariatul Comunei Stol-
nici, judeţul Argeş sau la telefon 
0248676201, zilnic între orele 10 - 14.

l Primăria comunei Stolnici, judeţul 
Argeş organizează licitaţie publică în 
data de 23/05/2019,ora 14.00, la sediul 
Primăriei Comunei Stolnici, Comuna 
Stolnici, judeţul Argeş, în vederea închi-
rierii proprietăţii imobiliare alcătuită din 
teren intravilan curți - construcții  în  
suprafaţa de 18 mp aparținând dome-
niului public al comunei Stolnici, judeşul 
Argeş, iar  în situația in care nu vor fi 
depuse 2 oferte valabile  dupa prima 
etapa se va desfasura o noua etapa pe 
data de 30 mai 2019, ora 14:00 si in situ-

atia in care in urma desfasurarii celor 
doua etape nu vor exista 2 oferte valabile 
se va proceda la negocierea directa a 
ofertelor începând cu data de de 30 mai 
2019, ora 14:30. Preţul de pornire al lici-
taţiei va fi de  336  lei/an, 28 lei/lună fără 
TVA.Durata de închiriere este de 5 ani de 
la data încheierii contractului de închi-
riere, cu posibilitate de prelungire a 
duratei.Caietul de sarcini al licitaţiei se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Comunei Stolnici, începând cu data 
publicării anunțului .Caietul de sarcini  
este de 50 lei. Taxa de participare la lici-
taţie este de 200 lei. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 500 lei.Condiţii de 
participare : nu se acceptă ofertanţii care 
înregistrează datorii la plata impozitului 
pe  proprietate. Ofertele se depun la 
sediul Primăriei Comunei Stolnici, 
judeţul Argeş până la data de 22.05.2019, 
ora 14. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Secretariatul Comunei Stol-
nici, judeţul Argeş sau la telefon 
0248676201, zilnic între orele 10 - 14.

l Debitorul Alomed Health SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: -ecograf Doppler Tellus Fukuda 
-Pret pornire licitatie 1.918,20 Lei 
exclusiv TVA; -BTL 06 TOP LINE +BTL 
07 (ultrasunete) -Pret pornire licitatie 
658,80 Lei exclusiv TVA; -BTL 09 
(magno - terapie) -Pret pornire licitatie 
772,20 Lei exclusiv TVA; -BTL VAC 
-Pret pornire licitatie 429,30 Lei exclusiv 
TVA; -BTL 5110 cu sonda laser 
200MW/830 - Pret pornire licitatie 781,20 
Lei exclusiv TVA; -BTL 22 crioterapie 
-Pret pornire licitatie 649,80 Lei exclusiv 
TVA; -masa ginecologie cu trei sectiuni 
-Pret pornire licitatie 45,10 Lei exclusiv 
TVA; -electrocauter surton 120W -Pret 
pornire licitatie 273,60 Lei exclusiv TVA; 
-colposcop Dr Camscop 120 M cu acce-
sorii -Pret pornire licitatie 568,00 Lei 
exclusiv TVA; -DL 850 M -Pret pornire 
licitatie 664,00 Lei exclusiv TVA; -caseta 
luminoasa simpla fata -Pret pornire lici-
tatie 16,50 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru mijloacele fixe 
apartinand Alomed Health SRL repre-
zinta 10% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun in parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obtinute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de:  -consemnarea in 
contul nr. RO49 BREL 0002 0014 9996 
0100 deschis la  Libra Intrenet Bank –
Suc. Ploiesti pana la orele 14.00 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietului de sarcini si Regulamentului de 
participare la licitatie pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru mijloacele fixe 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 16.05.2019, ora 13:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 23.05.2019, 30.05.2019, 
06.06.2019, 13.06.2019, ora 13:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Judet Prahova. Pentru relatii supli-
mentare 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 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: RA Administrația 
Zonei Libere Sulina, sediul social: 
Sulina, str.I, nr.202, județul Tulcea, cod 
poştal: 825400, cod fiscal nr.RO3053425, 
nr.ORC Tulcea: J36/678/1993, cont: 
RO91BRDE370SV24608583700 -BRD, 
telefon: 0787.710.631, fax: 0240.543.650, 
e-mail: office@azlsulina.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Imobil „clădire cantină+teren aferent”. 
Bunul face parte din domeniul public al 
Județului Tulcea, se află în adminis-
trarea RA Administrația Zonei Libere 
Sulina şi este amplasat în oraşul Sulina, 
str.a II-a, nr.346-348, fiind identificat sub 
nr.cadastral 30523 Sulina. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: la 
sediul RA Administrația Zonei Libere 
Sulina, Sulina, str.I, nr.202, județul 
Tulcea, şi la telefon: 0787.710.631, fax: 
0240.543.650. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: Documen-
tația de atribuire se poate ridica de la 
sediul RA Administrația Zonei Libere 
Sulina, în baza cererii de participare la 
licitație. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Secretariat, 
Sulina, str.I, nr.202, județul Tulcea. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
400,00 Lei, la care se adaugă TVA, se 
achită numerar la casieria RA Adminis-
trația Zonei Libere Sulina, Sulina, str. I, 
nr.202, județul Tulcea, sau prin virament 
b a n c a r  î n  c o n t u l : 
RO91BRDE370SV24608583700 -BRD. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 10.07.2019, ora 15.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: la sediul RA 
Administrația Zonei Libere Sulina, 
Sulina, str.I, nr.202, județul Tulcea, şi la 
telefon: 0787.710.631, fax: 0240.543.650. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
11.07.2019, ora 15.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Sulina, str.I, 
nr.202, județul Tulcea, cod poştal: 
825400. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16.07.2019, ora 
15.00, la sediul RA Administraţia Zonei 
Libere Sulina, str.I, nr.202, localitatea 
Sulina, judeţul Tulcea. 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: Tribunalul Tulcea, Tulcea, str.
Toamnei, nr.15, judeţul Tulcea, cod 
poştal: 820127, telefon: 0240.504.217, 
fax: 0240.518.544. 7.Data transmiterii 

anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
10.05.2019.

l Municipiul Petroşani - prin Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu 
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 
1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon 
0254/541220,  0254/541221,  fax 
0254/545903, cod fiscal 4468943, adresa 
de e-mail serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează: -negociere 
directă în vederea atribuirii contractului 
de concesiune al terenului în suprafață 
de 11,0 mp, situat în municipiul Petro-
şani, str. Independenței, în scopul supli-
mentării concesiunii terenului aferent 
unui garaj, notat în C.F. 65019 Petroşani, 
nr. cadastral 65019; -negociere directă în 
vederea atribuirii contractului de conce-
siune al terenului în suprafață de 4,0 mp, 
situat în municipiul Petroşani, str. 
Saturn, în scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui garaj, notat în 
C.F. 65406 Petroşani, nr. cadastral 65406; 
-negociere directă în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului în 
suprafață de 9,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Independenței, în scopul 
suplimentării concesiunii terenului 
aferent unui garaj, notat în C.F. 65451 
Petroşani, nr. cadastral 65451. Ofertele se 
depun într-un exemplar până la data de 
24.05.2019, ora 9.00 şi se vor deschide în 
şedinţa publică din data de 24.05.2019, 
orele 10.00, 11.00 respectiv 12.00, în sala 
de şedinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, 
detalii, clarificări cât şi documentaţia de 
atribuire, se pot obţine până la data de 
21.05.2019, de la Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani, camera 
37, telefon 0254-541220(1), int. 131. 
Costul documentaţiei de atribuire este de 
50 lei şi se va achita la casieria din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani, parter. 
Ofertele se depun la sediul instituţiei, 
biroul de registratură, camera 5 sau 7.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator 
nr.11395/03.06.2015 pentru punct de 
lucru, pe numele de Balazs P-M Istvan 
I.F. CUI. 28542605, F19/430/2011. Declar 
nul.

l Societatea SYD Consult SRL cu sediul 
social în Bucureşti, sector 2, Str. Maşina 
de Pâine Nr. 22, bloc 50, scara A, etaj 2, 
ap. 29, CUI 11747959, Nr. de ordine în 
registrul comerțului J40/3898/1999, 
anunță pierderea Certificatului Consta-
tator al punctului de lucru din Bucureşti, 
sectorul 1, Str. Povernei nr 8, etaj 2, ap. 5. 
Îl declarăm nul.

l Pierdut Contract de construire 
nr.1659/5 din 4.12.1978 şi Proces-verbal 
de predare/primire din data de 
15.03.1980, anexă la contractul de 
construire pe numele Mircea Ștefănescu. 
Le declar nule.

l Pierdut chitanțier de la nr. 0002501 la 
0002525 pe numele SC Automotive Refi-
nisa  Distribution  SRL  cu sediul în Vetis, 
Str. Principală nr. 50, Jud. Satu Mare, 
CUI  RO 31158435, J30/82/2013. Se 
declară nul.


