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OFERTE SERVICIU
l Caut sudori autorizați în sudură alumino-
termică la șine de cale ferată pentru Germania, 
12 euro/oră și cazare. Tel.0049.1517.5813.877.

l Vladiflor Nikall Service SRL angajează: 
ipsosar, dulgher, zidar, izolator termic. Experi-
ență 1 an, engleză- începător, rusă- mediu. 
Relații: 0763.934.313. Angajările în Rusănești, 
jud.Olt.

l Societatea Elprest Gostilele SRL, cu sediul 
în sat Tamadau Mare, com.Tamadau Mare, 
jud .  Ca larașs i ,  CUI  RO26283962 , 
tel.0722694300, angajează 5 muncitori necali-
ficați în agricultură, COD COR921302. 
CV-urile se pot trimite la adresa de mail: 
tancueugen@yahoo.com, până la data de 
20.02.2019. Selecția va avea loc în data de 
21.02.2019.

l Agenţia Pentru Protecţia Mediului Ilfov 
anunţă: Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Ilfov în temeiul H.G. nr. 611/2008, organizează 
concurs pentru ocuparea functiei publice de 
executie vacante, de consilier, clasa I, grad 
profesional superior la Serviciul Calitatea 
Factorilor de Mediu în data de 19.03.2019 
-proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun în termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al României, partea a 
III a, la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 
6, București, luni-joi, 09.00-16.00, vineri 09.00-
13.30. Condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -Vechime 
în specialitatea studiilor -minim 7 ani. Condi-
ţiile de desfășurare, de participare la concurs și 
bibliografia sunt afișate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, telefon 
021.430.15.23 și pe site-ul http://apmif.anpm.
ro.

l Comuna Creaca, cu sediul în localitatea 
Creaca, nr.179/B, judeţul Sălaj, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional principal, în cadrul 
compartimentului „Buget, Finanțe, Contabili-
tate- Impozite și Taxe” din cadrul Aparatului 
de Specialitate al Primarului. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Comunei Creaca 
astfel: -Proba scrisă în data de 19.03.2019, ora 

10.00; -Proba interviu în data de 21.03.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de lege 
pentru a ocupa o funcţie publică art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2) republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul știinţelor economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Creaca. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Comuna Creaca, persoană de 
contact: Puscas Avram Adrian -secretar, 
telefon/fax: 0260.646.557, e-mail: primaria_
creaca2017@yahoo.com.

l Primăria Comunei Moldovița, cu sediul în 
localitatea Moldovița, județul Suceava, în 
conformitate cu prevederilor HG nr.286/2011, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante din cadrul Apara-
tului de Specialitate al Primarului Comunei 
Moldovița: -inspector de specialitate IA, în 
cadrul Compartimentului achiziții publice 
urbanism amenajarea teritoriului, mediu ape și 
turism -un post; -șofer utilaj, în cadrul 
Compartimentului gospodărire comunală, 
piață, salubrizare -un post; -muncitor necali-
ficat, în cadrul Compartimentului gospodărire 
comunală, piață, salubrizare -două posturi. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 11.03.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 13.03.2019, ora 10.00. 
Pentru postul de inspector de specialitate IA: 
a)studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul silvicultură, topografie sau mediu; b)
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 5 ani. 
Pentru postul de șofer utilaj: a)studii gimna-
ziale; b)vechime în muncă- 5 ani; c)permis 
categoriile B, C. Pentru posturile de muncitor 
necalificat: a)studii minim 10 clase; b)vechime 
în muncă -nu este cazul. 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 Primăriei Comunei Moldovița. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Moldovița, persoană de contact: Cocerhan 
Romeo, telefon: 0744.127.440.

l Primăria Comunei Predești, județul Dolj, cu 
sediul în localitatea Predești, str.Principală, 
nr.82, judeţul Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de șef 
Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, 1 
post,  conform Hotărârii  de Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 08.03.2019, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 11.03.2019, ora 
9.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: generale; -vechime: fără vechime; 
-permis conducere categoria: B, C și E; -locu-
ință în comună. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 

Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Predești, județul Dolj. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Predești, județul Dolj, persoană de 
contact: Neață Nina, telefon: 0251.454.002, 
fax: 0251.454.002.

l Academia Română -Filiala Timișoara, cu 
sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: 1 post consilier juridic 
IA, cu 1/2 normă, pe durată nedeterminată, în 
cadru Academiei Române -Filiala Timișoara, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
08.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 15.03.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii juridice: - superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau studii ciclul I Bologna completat cu 
ciclul II; -vechime în muncă: minim 7 ani, 

vechime din care 7 ani în specialitate; -compe-
tențe/cunoștințe: -competențe Microsoft Office; 
-cunoașterea legislației în domeniul bugetar 
constituie un avantaj; -cunoașterea legislației 
în domeniul resurselor umane, cunoștințe în 
domeniul financiar-contabil; -abilități: -capaci-
tatea de a respecta termenele impuse de legis-
lația în vigoare; capacitate de organizare a 
muncii proprii, de gestionare a timpului, de 
asumare a responsabilităților. 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 Academiei Române -Filiala Timi-
șoara, cu sediul în Timișoara, Bd.Mihai 
Viteazu, nr.24, parter, cam.18, Biroul de 
Resurse Umane. Relaţii suplimentare la sediul 
Academiei Române -Filiala Timișoara, cu 
sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, 
parter, cam.18, persoană de contact: Alexandra 
Gheran, telefon: 0739.947.775.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul în locali-
tatea Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, judeţul Arad, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de șef serviciu, grad 
profesional II,  1 post,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 08.03.2019, ora 
09.00; -Interviul în data de 13.03.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii universitare de licență, absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -vechime în studiile solicitate: 
minim 7 ani. Competențe: -limbă străină de 
circulație internațională: nivel mediu; -cunoș-
tințe operare calculator: nivel mediu; -experi-
ență în coordonarea și organizarea activității 
unei echipe/departament; -bune competențe de 
comunicare, organizare, respectiv verificarea 
implementării dispozițiilor, asumarea respon-
sabilităților, disciplină și corectitudine. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
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Partea a III-a, la sediul Complexului Muzeal 
Arad, P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimen-
tare la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ța 
G.Enescu, nr.1, persoană de contact: Corina 
Ghilea, telefon: 0257.281.847, luni-vineri, între 
orele 09.00-15.00.

l La Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, nr.133 din 07.02.2019, la anunţul cu 
numărul de înregistrare 195.185 al Autorităţii 
Navale Române, adresă: localitatea 
Constanţa, str.Incintă Port, nr.1, județul 
Constanţa, pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de auditor superior şi 
a u d i t o r  p r i n c i p a l ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011, se face următoarea rectifi-
care: -în loc de: „Compartimentul Audit 
Public Intern: Auditor superior- 1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: economie, ingi-
nerie economică, juridic; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 9 ani. Cerințe specifice: -candi-
datul trebuie să aibă avizul favorabil al struc-
turii de audit constituită la nivelul organului 
ierarhic superior (Serviciul Audit Intern din 
cadrul Ministerului Transporturilor). Pentru 
obţinerea avizului candidatul va depune la 
Compartimentul Audit Public Intern din ANR 
un dosar, care va cuprinde următoarele docu-
mente: -curriculum vitae; -o declarație privind 
respectarea prevederilor art.22 din Legea 
nr.672/2002, referitoare la incompatibilitățile 
auditorilor interni; -o lucrare în domeniul 
auditului public intern; -2 scrisori de recoman-
dare de la persoane cu experiență în domeniul 
auditului intern. Avizul se va elibera în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosa-
rului. Auditor principal- 1 post; Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: economie, ingi-
nerie economică, juridic; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 6 ani. Cerințe specifice: -candi-
datul trebuie să aibă avizul favorabil al struc-
turii de audit constituită la nivelul organului 
ierarhic superior (Serviciul Audit Intern din 
cadrul Ministerului Transporturilor). Pentru 
obţinerea avizului candidatul va depune la 
Compartimentul Audit Public Intern din ANR 
un dosar, care va cuprinde următoarele docu-
mente: -curriculum vitae; -o declarație privind 
respectarea prevederilor art.22 din Legea 
nr.672/2002, referitoare la incompatibilitățile 
auditorilor interni; -o lucrare în domeniul 
auditului public intern; -2 scrisori de recoman-
dare de la persoane cu experiență în domeniul 
auditului intern. Avizul se va elibera în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosa-
rului” se va citi: „Compartimentul Audit 
Public Intern: Auditor superior- 1 post; Nivelul 
studiilor: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice/
juridice/administrative; pentru studiile de 
licență absolvite în alte domenii decât cele 
menționate se va face dovada deținerii compe-
tențelor profesionale generale în cel puţin unul 
din domeniile: Audit intern, Guvernanţă 
corporativă, riscuri, control intern, Contabili-
tate, Finanţe publice, Management, Tehno-
logia informaţiei, Drept; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 9 ani. Cerințe specifice: -candi-
datul trebuie să aibă avizul favorabil al struc-
turii de audit constituită la nivelul organului 
ierarhic superior (Serviciul Audit Intern din 
cadrul Ministerului Transporturilor). Pentru 
obţinerea avizului candidatul va depune la 
Serviciul Audit Intern din cadrul Ministerului 
Transporturilor un dosar, care va cuprinde 
următoarele documente: -curriculum vitae; -o 
declarație privind respectarea prevederilor 
art.22 din Legea nr.672/2002, referitoare la 
incompatibilitățile auditorilor interni; -o 
lucrare în domeniul auditului public intern; -2 
scrisori de recomandare de la persoane cu 
experiență în domeniul auditului intern. 
Avizul se va elibera în termen de 5 zile lucră-
toare de la data depunerii dosarului. Auditor 
principal- 1 post; Nivelul studiilor: studii 

universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţe economice/juridice/admi-
nistrative; pentru studiile de licență absolvite 
în alte domenii decât cele menționate se va 
face dovada deținerii competențelor profesio-
nale generale în cel puţin unul din domeniile: 
Audit intern, Guvernanţă corporativă, riscuri, 
control intern, Contabilitate, Finanţe publice, 
Management, Tehnologia informaţiei, Drept; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minim 6 ani. Cerințe speci-
fice: -candidatul trebuie să aibă avizul favo-
rabil al structurii de audit constituită la nivelul 
organului ierarhic superior (Serviciul Audit 
Intern din cadrul Ministerului Transportu-
rilor). Pentru obţinerea avizului candidatul va 
depune la Serviciul Audit Intern din cadrul 
Ministerului Transporturilor un dosar, care va 
cuprinde următoarele documente: -curriculum 
vitae; -o declarație privind respectarea preve-
derilor art.22 din Legea nr.672/2002, referi-
toare la incompatibilitățile auditorilor interni; 
-o lucrare în domeniul auditului public intern; 
-2 scrisori de recomandare de la persoane cu 
experiență în domeniul auditului intern. 
Avizul se va elibera în termen de 5 zile lucră-
toare de la data depunerii dosarului”. 
(Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei 
Monitorului Oficial al României, Partea a 
III-a). Restul anunţului rămâne neschimbat.

l Consiliul Județean Prahova, cu sediul în 
Ploieşti, b-dul Republicii, nr.2-4, Palatul Admi-
nistrativ, organizează concurs de recrutare în 
funcţia vacantă de conducere de natură 
contractuală de administrator public la Consi-
liul Judeţean Prahova -pe perioadă determi-
nată, perioada mandatului preşedintelui 
Consiliului Județean Prahova, respectiv până 
în luna iunie 2020. Condiţii  generale: Pentru a 
ocupa un post contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii specifice: 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în unul din următoarele domenii 
fundamentale: ştiințe inginereşti, ştiințe sociale 
(economice, juridice, administrație publică); 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei minim 10 ani; -cunoştințe în 
cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţi-
onală -nivel mediu (scris, vorbit, citit) -atestat 
cu acte doveditoare; -experienţă minimum 5 
ani în funcţii de conducere; -experienţă de 
minimum 5 ani în unul din următoarele 
domenii de activitate: -administraţie publică; 
-organisme prestatoare de servicii publice; -de 
investiţii. Concursul se va organiza la sediul 
Consiliului Județean Prahova conform calen-
darului următor: -27 februarie 2019, ora 16.30: 
termenul-limită pentru depunerea dosarelor; 
-12 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă; -15 
martie 2019, ora 10.00: proba interviu- în 
cadrul căreia se susține proiectul de manage-
ment şi se evaluează următoarele: -aptitudini 
legate de procesul decizional, planificare şi 
acțiune strategică, de organizare şi coordonare, 
de analiză şi sinteză, control şi identificarea 
deficiențelor, precum şi consiliere şi îndrumare; 
-abilităţi, calităţi: abilităţi de negociere, de 
comunicare, gândire logică şi clară şi adaptabi-
litate la situaţiile neprevăzute, de a evita şi 
rezolva stările conflictuale. Dosarul de concurs 
va conține obligatoriu documentele aşa cum 
sunt stabilite în art.6 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi proiectul de management (pe 
suport de hârtie şi pe suport magnetic- nu mai 
mult de 25 de file Times New Roman, caracter 
14). Dosarele se depun la sediul Consiliului 
Judeţean Prahova, Ploieşti, b-dul Republicii, 
nr.2-4, cam.503A, et.5, nr.de telefon: 
0244.514.864. Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Consiliului Județean Prahova: www.
cjph.ro şi portalul: posturi.gov.ro.

l Primăria Oraşului Ardud, Județul Satu 
Mare, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcți-
ilor publice de execuție vacante: Consilier, 
clasa I, grad profesional principal în cadrul 
Direcției Financiar Contabil, Resurse Umane, 
Achiziții Publice, Consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant în cadrul Direcției Financiar 
Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice, 
Consilier, clasa I, grad profesional principal în 
cadrul Direcției Financiar Contabil, Resurse 
Umane, Achiziții Publice. Condiţii minime 
pentru ocuparea funcţiei consilier, clasa I, grad 
profesional principal în cadrul Direcției 
Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții 
Publice: condiţii generale prevăzute de art.54 
din Legea 188/1999 republicată, vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă- domeniul 
stiinte economice. Condiţii minime pentru 
ocuparea funcţiei consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant în cadrul Direcției Financiar 
Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice: 
condiţii generale prevăzute de art.54 din Legea 
188/1999 republicată, vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice- 
fără vechime, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă. Condiţii minime 
pentru ocuparea funcţiei consilier, clasa I, grad 
profesional principal în cadrul Direcției 
Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții 
Publice: condiţii generale prevăzute de art.54 
din Legea 188/1999 republicată, vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul ştiinţelor economice. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Ardud, 
astfel: în data de  18 martie 2019, ora 10.00, 
proba scrisă, Interviul se va comunica ulterior. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul insti-
tuției în termen de 20 de zile calendaristice de 
la data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, şi trebuie 
să conțină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art. 49 din HG nr.611/2008- actu-
alizat. Informații suplimentare se pot obține la 
sediul instituției sau la tel. 0261.767.130, 
e-mail: primaria.ardud@yahoo.com.

l Anunţ concurs. Centrul Naţional De 
Evaluare Şi Examinare organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacantă la Serviciul Evaluare Manuale şi 
Achiziții în data de: proba scrisă în data de 
25.03.2019, ora 10.00, la sediul Centrului 
Național de Evaluare şi Examinare din Bucu-
reşti, sector 1, strada General Berthelot, nr.26: 
consilier clasa I grad profesional superior. 
Condițiile de participare la concurs sunt: 
Condiţiile generale de participare sunt cele 
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concurs: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în profilul ştiințe juridice; vechime în achiziții 
publice minim 7 ani. Perioada de depunere a 
dosarelor de concurs este de 20 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, şi a unui cotidian de largă 
circulație, respectiv 14 februarie-05 martie 
2019. Înscrierile la concurs se fac la sediul 
Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare 
din str.G-ral.Berthelot, nr.26, sector 1, Bucu-
reşti, la Compartimentul Resurse Umane la 
doamna Ilincescu Carmina-Daniela, consilier 
clasa I grad profesional superior, telefon/fax 
021.314.44.11/021.310.32.07, adresa mail: 
carmina.ilincescu@rocnee.eu. Informaţii 
suplimentare: actele necesare pentru înscriere, 
bibliografia şi propunerile privind componenţa 
comisilor de concurs şi de soluţionare a contes-
taţiilor se pot obţine de la Centrul Naţional de 
Evaluare şi Examinare din Bucureşti, sector 1, 

strada General Berthelot, nr.26, Comparti-
mentul Resurse Umane la doamna Ilincescu 
Carmina-Daniela, consilier clasa I grad profe-
s i o n a l  s u p e r i o r  t e l e f o n / f a x 
021.314.44.11/021.310.32.07, adresa mail: 
carmina.ilincescu@rocnee.eu. Director 
General, Şuță Marian.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții şi Servicii Publice, Autoritatea 
Județeană de Transport: 1.Un post funcție 
publică de execuție, de consilier, clasa I, 
gradul profesional debutant. Condiţii de 
participare: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, într-unul din domeniile Ştiințe sociale 
sau Ştiințe inginereşti; -fără vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; -cunoştinţe IT -nivel 
mediu. Programul concursului: -14.02.2019 
-publicitate concurs; -18.03.2019 -ora 11.00 
-susţinere probă suplimentară de testare a 
cunoştinţelor în domeniul IT -nivel mediu; 
-20.03.2019 -ora 11.00 -proba scrisă. Inter-
viul se susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise. Data şi ora susţinerii 
interviului se afişează odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului,  înce-
pând cu data de 14.02.2019, ora 8.00, şi 
până în data de 06.03.2019, ora 16.30. 
Re la ţ i i  sup l imentare  la  t e l e fon : 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor 
Sector 6 organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, în cadrul Biroului Comu-
nicare, Analiză Sinteză, Patrimoniu, Logistică. 
Concursul se organizează la sediul instituţiei 
din Bucureşti, str. Hanul Ancuţei nr. 4, sector 
6, în data de 19.03.2019, ora 10:00 proba 
scrisă. Condiţiile de participare la concurs: 
-Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul Ştiințe Administra-
tive şi cursuri de perfecționare în Comunicare. 
-Vechime în specialitatea studiilor: 1 an. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III -a, la sediul instituţiei, 
respectiv  în perioada  14.02 –05.03.2019. 
Bibliografia se afişează pe site-ul şi la avizierul 
instituţiei. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei şi la nr. de tel.: 
021.434.13.31- Serviciul Resurse Umane, 
Juridic, inspector resurse umane, Mic Silvia.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanța, organizează concurs, în temeiul 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, în perioada 
11.03.2019 -15.03.2019 pentru ocuparea unui 
post vacant repartizat pe perioadă determi-
nată, pentru implementarea Programului 
Național de Cadastru şi Carte Funciară, 
corespunzător funcției contractuale de 
execuție din cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Constanța, cu încadrare 
pe perioadă determinată de 36 de luni, Servi-
ciului Cadastru, Biroul Înregistrare Sistema-
tică; -1 post consilier cadastru gradul II. 
Cerinţele Postului: -studii de specialitate: 
studii universitare cu  licență sau absolvite cu 

diplomă -specializarea  cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre şi cadastru; 
-vechime  în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 6 luni; -cunoştințe 
operare calculator. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data 
de 28.02.2019 inclusiv, ora 16.30 la sediul 
OCPI Constanța, secretariat. Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisă: -11.03.2019, ora 
10.00; -Interviul: -15.03.2019, ora 09.00. Relații 
suplimentare: la sediul OCPI Constanța, Mun 
Constanța, str. Mihai Viteazu nr.2B, telefon 
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro şi pe site-ul 
www.ocpict.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mehedinţi organizează concurs în data de 
11.03.2019- 14.03.2019 pentru ocuparea unor 
posturi vacante cu încadrare pe perioada 
determinata de 36 de luni dupa cum urmeaza: 
-Consilier cadastru gr. II -1 post; -Asistent 
registrator principal gr. II  -1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011 cu modificările şi completarile 
ulterioare. Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială (www.ocpimh.ro 
www.ancpi.ro). Relații suplimentare se obțin la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinti din Drobeta Turnu 
Severin str. Serpentina Rosiori nr. 1A  
Compartimentul Juridic Resurse Umane 
Secretariat şi Petiţii, telefon 0252/316874.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mehedinţi organizează concurs În data de 
18.03.2019 -21.03.2019  pentru ocuparea unor 
posturi contractuale vacante pe  perioada 
nedeterminata dupa cum urmeaza: -Consilier 
cadastru gr. II -1 post. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 
art. 3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială (www.ocpimh.ro www.ancpi.
ro).  Relații suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin str. 
Serpentina Roşiori nr. 1A  Compartimentul 
Juridic Resurse Umane Secretariat şi Petiţii, 
telefon 0252/316874.

l Casa Oamenilor de Ştiință, unitate reînfiin-
țată prin HG. 347/1990 cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată Academiei 
Române, organizează în condițiile Regula-
mentului aprobat prin HG 286/2011 actua-
lizat, concurs pentru ocuparea, pe durată 
nedeterminată, a unui post contractual vacant: 
-1 post Economist I (S). Condiții specifice: 
Economist I(S) -proba scrisă şi interviu: -studii 
superioare universitare absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul economic; -vechime 
minim în specialitate 3 ani şi 6 luni. Concursu-
rile se organizează la sediul unității Casa 
Oamenilor de Ştiință din clădirea Casa Acade-
miei, Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, 
Bucureşti, Aripa Est, Mezanin. Concursul se 
va desfăsura  după cum urmează: 1. Afişarea 
anunțului la sediul unității se face în data de 
14.02.2019; 2. Data limită până la care se pot 
depune personal actele pentru dosarul de 
concurs  la sediul unității este 04.03.2019 ora 
14.00; 3. Etapa I -selecție dosare –05.03.2019, 
ora 14.00; 4. Etapa II -proba scrisă  
-11.03.2019, ora 10.00; 5. Etapa III -interviul 
-15.03.2019, ora 10.00. Secretariatul comisiei 
de concurs între orele 09.00 -14.00  zi lucră-
toare este asigurat de d-na Macovei Rebeca, 
tel. 021.318.24.40, 021.318.81.06/ interior 2708.

CITAŢII
l Se citează numitul Caramalău Adrian 
Ionuţ, în calitate de pârât, la Tribunalul Argeş, 
în Dosarul nr. 3107/109/2018, având ca obiect 
Acţiune în răspundere patrimonială, cu 
termen de judecată 27.02.2019, ora 9.00.

l Numitii Iusco Dumitru,Bizo Peter, Bizo 
Iuanna, Bizo Iuon, Bizo Dumitru, Bizo Maria, 
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Balya Vaszyilika, Balya Iuanna, Balya Stefan, 
Pasku Ilyana, Paska Nesztaka, Buftya Anna, 
Kindris Gavrila, Kindris Dumitru, Kindris 
Vaszyile, Nemes Iuanna sunt citati la judeca-
toria Sighetu Marmatiei in dosar nr. 
601/224/2018 in data de 19.02.2019, in proces 
cu Gorzo Gavrila si Gorzo Maricuta, avand ca 
obiect uzucapiune. 

l Numitii Stern Adolf, Stern Mendel, Stern 
Izsak, Stern Iakob sunt citati la judecatoria 
Sighetu Marmatiei in dosar nr. 602/224/2018 in 
data de 19.02.2019 in proces cu Pop Vasile si 
Pop Nita, avand ca obiect uzucapiune.

l Numitul Bogdan Nicolae, cu domiciliu: sat 
Lipovu, comuna Lipovu, jud.Dolj, nr.394, este 
chemat de către Bîti II Pantelie și Bâti II 
Iuliana la Judecătoria Filiași, Dolj, str.Raco-
țeanu, nr.208, pe data de 06.03.2019, în dosarul 
cu nr.1515/230/2009 la ora 09.30, complet C2, 
pentru fond grănițuire.  

l Numitul Toma Ivan, cu ultimul domiciliu în 
localitatea Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, 
este chemat la Judecătoria Babadag, județul 
Tulcea, Secția mixtă, Complet C2, în ziua de 
26.03.2019, ora 9.00, în calitate de pârât, în 
procesul cu Cîrstian Viorel, în calitate de recla-
mant în dosarul nr. 2956/327/2018, având ca 
obiect declararea judecătorească a morții. 
Aducem la cunoștința publică faptul că pe rolul 
Judecătoriei  Tulcea se af lă dosarul 
54/12A/2018, având ca obiect deschiderea 
procedurii de declarare a morții numitului Tone 
Ivan, fiul lui Dumitru Tone, născut în anul 
1908, în comuna Asfatchioi, județul Durostor, 
decedat pe front în anul 1942 și invităm orice 
persoană care cunoaște date în privința dispă-
rutului să le comunice instanței de judecată.

l Numita Ciobanu Maria, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în localitatea Topoloveni, Str.
Parcului, nr.10A, Bl.P40, Sc.B, Et.1, Ap.4, 
județul Argeș, este citată la Judecătoria Topo-
loveni pe data de 11.03.2019, ora 09.00, 
completul C1, în calitate de intimat în dosarul 
nr.1324/828/2018, în procesul de declararea 
judecătorească a morţii cu petentul Ciobanu 
Gheorghe.

l Ticulescu (fosta Mureșeanu) Rodica este 
citată în calitate de pârâtă în dosarul civil nr. 
799/254/2016 la Judecătoria Mangalia în 
data de 17 Aprilie 2019 pentru dezbatere 
succesiune defuncți Mureșeanu Nicolae și 
Mureșeanu Dorica, ieșire din indiviziuni, 
reclamantă Dumitru Mia. Totodată, vă 
aducem la cunoștință că în situația în care nu 
veți face dovada acceptării succesiunii 
defuncților mai sus menționați în termenul 
prevăzut de dispozițiile articol 1103 Cod 
Civil, sunteți prezumată că ați renunțat la 
moștenire. Totodată, vă aducem la cunoș-
tință faptul că v-a fost desemnat in calitate 
de curator, dna. avocat Dumitru Iuliana-Da-
niela.

l Numitii: Batin Ilona, Gancz Iczik si 
Barczan Petru, sunt chemati la Judecatoria 
Dragomiresti, la data de 20.03.2019, in calitate 
de parati, in dosar nr. 724/224/2018, avand ca 
obiect uzucapiune.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numiții Simionescu Savian și Simionescu 
Leana - Dorina cu domiciliul  în Comuna 
Pesceana, Sat Roești, jud. Vâlcea calitate de 
intimați în dosarul civil nr. 3314/90/2018, cu 
termen de judecată la data de 15.02.2019 aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Se citeaza paratii cu domiciliu necunoscut 
Sebesan Ioan jr, Coras Nicolaie, Coras Maria, 
la Judecatoria Ineu, pentru termenul de jude-
cata din data de 21.02.2019 in dos.nr. 
2385/246/2018, avand ca obiect modificare 
suprafata CF si dezmembrare topografica, in 
contradictoriu cu reclamantul Ilonca Cosmin-
Ioan. In caz de neprezentare judecarea se va 
face in lipsa.

l Se citează Apostol Florica (fostă Militaru), 
din București, în dosarul nr. 4221/193/2015*, la 
Curtea de Apel Suceava, în data de 
05.03.2019, în calitate de pârâtă.

l Se citează Ţâmpău Dorel din Coșula- Boto-
șani, în dosarul 15827/193/2018, la Judecătoria 
Botoșani, în data de 06.03.2019, pentru divorţ.

DIVERSE
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de administrator judiciar al Mic & Mac 
Association SRL desemnat prin sentinta civila 
nr.750 din data de 06.02.2019, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 42271/3/2018, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Mic & Mac Association 
SRL, cu sediul social in București Sectorul 5, 
Calea Rahovei, Nr. 319, Bloc 30, Scara 2, Etaj 
5, Ap. 74, CUI  11235819, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/11842/1998. Persoa-
nele fizice si juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva Mic & Mac Association 
SRL vor formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului București - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
42271/3/2018, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii debitorului 
25.03.2019; b) termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 10.05.2019; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 22.04.2019; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 
04.02.2019, ora 14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 20.02.2019, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar. Avand in 
vedere faptul ca termenul de definitivare a 
tabelului creanţelor este 22.04.2019 ( inaintea 
termenului de intocmire a tabelului preliminar) 
si data primei ședinţe a adunării generale a 
creditorilor in data de 04.02.2019 (inainte de 
data deschiderii procedurii insolventei prin 
procedura generala) administratorul judiciar a 
formulat cerere  prin care a solicitat instantei 
de judecata stabilirea unor noi termene pentru 
intocmirea tabelelor de creante precum si 
pentru adunarea creditorilor.

l Vehicule aflate pe domeniul public sau 
privat al Sectorului 5 ce prezintă indicii pentru 
a fi încadrate în categoria vehiculelor fără 
stăpân: - autovehicul marca Daewoo, culoare 
galben colantat taxi, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Strada Mărgeanului nr. 6A, 
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare 
galben colantat  taxi, fără număr de înmatri-
culare, identificat în Strada Novaci x cu Str. 
Elev Popovici Nicolae, Sector 5; - autovehicul 
marca Daewoo culoare ALB, fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada Sergent 
Turturică nr. 15A, Sector 5; - autovehicul 
marca Dacia, culoare galben colantat taxi, 
fără număr de înmatriculare, identificat în Str. 
Amurgului nr. 31, Sector 5; - autovehicul 
marca Peugeot, culoare ALB,  fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada Dumbrava 
Nouă nr. 18 (spatele blocului), Sector 5; - auto-
vehicul marca Volkswagen, culoare  negru, 
fără  număr de înmatriculare, identificat în 
Calea Rahovei nr. 338, Sector 5; - autovehicul 
marca Ford, culoare verde, fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada  Elev Popo-
vici Nicolae nr. 1, Sector 5; - autovehicul 
marca Dacia, culoare albastru, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Strada Petre Ispi-
rescu nr. 37, Sector 5; - vehicul marca Renault, 
culoare verde, fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Mihail Sebastian nr. 11, 
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare 
albastru, fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în Strada Zaharia Carcalechi nr. 23-25, 
Sector 5; - autovehicul marca Fiat, culoare 
albastru, fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Dorneasca nr. 13, Sector 5; - 
autovehicul marca Peugeot, culoare albastru, 
număr de înmatriculare EH 8799BB, identi-
ficat în strada Tutunari nr. 6, Sector 5; - auto-
vehicul marca Nissan, culoare ROŞU, număr 
de înmatriculare TX 3041 XA, identificat în 
strada Tutunari nr. 3, Sector 5; - autovehicul 
marca Daewoo, culoare crem, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Strada Vaslui nr. 
16, Sector 5; - autovehicul marca BMW, 
culoare negru, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Strada Vaslui nr. 35, Sector 5; - 
autovehicul marca Renault, culoare crem, fără 
număr de înmatriculare, identificat în Strada 

Doina nr. 19, Sector 5; - autovehicul marca 
Renault, culoare albastru, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Strada Doina nr. 
20, Sector 5; - autovehicul marca Peugeot, 
culoare gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Strada Doina nr. 19, Sector 5; - 
autovehicul marca Chrysler, culoare gri, fără 
număr de înmatriculare, identificat în Strada 
Abatajului (vis-a-vis de nr. 73A), Sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, culoare alb, fără 
număr de înmatriculare, identificat în Strada 
Buzoieni nr. 9, Sector 5; - autovehicul marca 
Opel, culoare gri, număr de înmatriculare DF 
135 GV, identificat în Strada Dumbrava Nouă 
nr. 7, Sector 5; -autovehicul marca Opel, 
culoare roșu, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Strada Dumbrava Nouă nr. 7, 
Sector 5;

l Societatea SC Euro Brands Trading cu 
sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 3 str.
Aleea Ilioara nr.12, Bl.M30B, Scara A, etaj 10, 
Ap.44, titular al planului PUZ -spatii birouri si 
hale depozitare, comuna Glina, sat Mano-
lache, judet Ilfov, T5/11, P1,1/1 anunta 
publicul interesat  asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de Oportunitate. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc/in scris 
la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaris-
tice de la publicarea anuntului. 

l Pirvu Alexandrina, avand domiciliul in 
comuna Berceni, str.George Cosbuc nr.8 titular 
al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte indivi-
duale si functiuni complementare P+1E+M, 
amenajare circulatii si utilitati, localitatea  
BERCENI, T39, 119/3/5,7 anunta publicul 
interesat  asupra   depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului Favorabil. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov si a fost discutata in sedinta 
CATU- nr.1C din data de 16.01.2018. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc/in scris 
la Biroul de Urbanism in cadrul  Consiliului 
Judetean Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel. 
021/212.56.93) in termen de 15 zile  calendaris-
tice de la publicarea anuntului, incepand cu 
data de 14.02.2018.

l Subscrisa: Team  Insolv IPURL, în calitate 
de lichidator judiciar provizoriu al debitorului 
SC Gigomnicons SRL, conform încheierii 3 
din data de 23.01.2019 pronunţată de Tribu-
nalul Gorj, Secţia a II-civilă, în dosarul 
115/95/2019,  în temeiul art.117 al.2), lit.f) din 
Statutul UNPIR, organizează selecţie de oferte 
de servicii de arhivare pentru preluarea, selec-
tarea și depozitarea arhivei societăţii debitoare 
(circa 1 ml). Ofertele se pot depune până la 
data de 18.02.2019, ora 12.00 la sediul lichida-
torului judiciar: Tg-Jiu, str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.65, et.2, cam.16, Jud.Gorj tel./fax 
0253.222.053, e-mail: officeteaminsolv@yahoo.
com. Vor fi acceptate doar ofertele care se 
încadrează standardele de cost stabilite de 
UNPIR, de maxim echivalentul a 20Euro/ml 
pentru verificare, selecţionare, inventariere și 
legare și echivalentul a 0,5Euro/ml/lună 
pentru depozitare.

l Ecoaqua SA, titular al proiectului „Proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată pentru aria de operare a operato-
rului regional în județele Călărași și Ialomița, 
în perioada 2014-2020”, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Călărași, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria 
de operare a operatorului regional în județele 
Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, 
propus a fi amplasat în județele Călărași, 
Ialomița, Ilfov, precum și în municipiul Bucu-
rești. 1.Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului APM Călărași, din Călărași, Şoseaua 
Chiciu, nr.2, jud.Călărași, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-12.00, precum și la urmă-

toarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului. 2.Publicul 
interesat poate depune propuneri în ceea ce 
privește conţinutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului APM 
Călărași, în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet a autori-
tăţii competente pentru protecţia mediului.

l APM Ilfov anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare în cadrul 
ședinţei Comitetului Special Constituit din 
data de 05.12.2018, urmând ca planul propus 
să fie supus procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu, pentru Planul Urbanistic Zonal 
„Inițiere Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru 
construire hală depozitare -servicii logistice, 
platforme betonate, împrejmuire teren, utili-
tăți”, situat în com.Clinceni, sat Olteni, tarla 9, 
nr.cad 51796, județul Ilfov, având ca titular SC 
Unit Logistics Services SRL. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații în scris la 
sediul APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440), în termen de 10 
zile calendaristice de la publicarea anunțului.   

l Anunț de intenție privind elaborarea Planului 
Urbanistic de Detaliu Aleea Pacala, nr.23-35, 
Sector 3, București, “Construire imobil de locu-
ințe colective S+P+2E+3E retras”. SC Rotar 
Residence SRL aduce la cunoștința publicului 
interesat inițierea PUD “Construire imobil de 
locuințe colective S+P+2E+3E retras”, Aleea 
Pacala, nr.23-35, Sector 3, București” și supune 
spre consultare această documentație de urba-
nism. Inițiere: Sc Rotar Residence SRL. Elabo-
rator: SC D’Acant Proiect SRL. Documentația 
tehnică poate fi consultată la adresa: Primăria 
Sector 3- Direcția de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, Calea Dudești, nr.191, București, 
sector 3, tel.021.318.03.23-28 int.190, marți-joi, 
orele 9.00-14.00.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
2477/246/2018, petentul Voda Teodor cu domi-
ciliul ales la avocat Bodea Ioan din Ineu, Str. 
Republicii nr. 20, jud. Arad, solicita inscrierea 
dreptului de proprietate asupra imobilului 
identificat in CF nr. 305558 Bocsig provenit 
din conversia de pe hartie a CF nr. 190 Bocsig, 
cu nr top 383-384/a.2 compus din curte si 
gradina in suprafata de 719 mp, imobil asupra 
caruia figureaza ca si proprietar tabular inta-
bulat sub B.1, 2, 4, Mot Iuliana-decedata la 19 
iun ie 1994m urmand a se proceda la intabu-
larea petentului asupra acestui imobil. In 
urma acesteia sunt somati, in baza art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, toti cei interesati 
de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria 
Ineu deoarce in caz contrar, in termen de o 
luna de la aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. Prezenta 
somatie se va afisa timp de o luna la table de 
afisare a Judecatoriei Ineu si la Primaria 
comunei Bocsig.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
2533/246/2018 reclamanta Morcan Viorica 
solicita inscrierea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune in cota de 1/1 parti asupra imobi-
lului inscris in CF nr. 306934 Tirnova provenit 
din conversia pe hartie a CF vechi 1160 Chier, 
compus din casa cu nr. adm. Nou 663 si teren 
intravilan cu nr. top. 811-813/b in suprafata de 
878 mp, asupra caruia figureaza ca si propri-
etar intabulat sub B1 defunctul Pantea 
Arsenie una si aceeasi persoana cu Betea 
Arsenie decedat la data de 13 martie 1969.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare convocator având în vedere 
solicitarea formulată prin adresa nr. 
719/08.02.2019 de către Ministerul Economiei, 
în calitate de acţionar majoritar al 
ROMAERO S.A., ce deţine 56,7153% din 
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capitalul social, respectiv 3.940.337 acţiuni, de 
completare a ordinii de zi a şedinţei Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 
28.02/01.03.2019, în conformitate cu prevede-
rile art. 1171 din Legea nr.31/1990 republicată 
şi Decizia C.A. ROMAERO nr.2/11.02.2019, 
Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. 
completează ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.) convocată 
la data de 28.02.2019 ora 14.00, la sediul socie-
tăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 
21.02.2019, având următoarea ordine de zi 
completată: 1. Constatarea încetării manda-
telor de administratori ai ROMAERO S.A. al 
dnei. Doina VARIU, dnei. Denisa Mihaela 
VOINEA, dlui Alexandru BUŞCU şi dlui. 
Petre Florian DINU, ca urmare a expirării  
mandatelor acestora la data de 28.02.2019; 2. 
Alegerea unui număr de patru administratori 
ai societăţii; 3. Stabilirea duratei mandatelor 
administratorilor aleşi la pct.2; 4. Revocarea 
unui administrator al societăţii; 5. Prelungirea 
duratei mandatelor unor administratori provi-
zorii; 6. Alegerea unor administratori provi-
zorii; 7. Aprobarea ex-date de 18.03.2019 şi a 
datei de 19.03.2019 ca dată de înregistrare. 8. 
Aprobarea împuternicirii directorului general 
al societăţii pentru a îndeplini toate formalită-
ţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în 
faţa autorităţilor competente, incluzând, dar 
fără a se limita, la Oficiul Registrului Comer-
ţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus oricărei persoane 
după cum consideră necesar. La sedinţă pot 
participa şi vota numai acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 
21.02.2019, stabilită ca dată de referinţă. 
Documentele şi informaţiile referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi apro-
bării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., 
începând cu data de 28.01.2019, precum şi pe 
website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a 
introduce până la data de 08.02.2019 puncte 
pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a 
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea 
generală ordinară a acţionarilor; de a prezenta 
până la data de 08.02.2019 proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau propuse spre 
a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale 
ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să adre-
seze întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării generale. Societatea are obli-
gaţia de a răspunde la întrebările adresate de 
acţionari, sub condiţia respectării art. 198 din 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice). Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesională a persoa-
nelor propuse pentru funcţia de administrator 
provizoriu se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată şi completată la propu-
nerea acestora, la sediul ROMAERO S.A., la 
Secretariatul A.G.A., începând cu data de 
28.01.2019. Propunerile de candidaţi pentru 
funcţia de administrator provizoriu se pot 
depune la secretariatul societăţii până la data 
de 20.02.2019. Acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de referință pot exercita 
dreptul de vot direct, prin reprezentant sau 
prin corespondență. Formularul de vot prin 
corespondență atat în limba română, cat şi în 
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor 
la sediul societăţii precum şi pe pagina de 
Internet a societăţii www.romaero.com, înce-
pând cu data de 28.01.2019. Formularul de vot 
prin corespondență, completat de către acţi-
onar şi însoțit de o copie a actului de identitate 
a acţionarului persoană fizică, respectiv Certi-
ficat de înregistrare eliberat de ORC împreună 

cu copia actului care dovedeşte calitatea de 
reprezentant legal al acestora, în cazul persoa-
nelor juridice, sunt expediate sau se depun la 
sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de 
adunare (28.02/01.03.2019 ora 13.00) cu menţi-
unea scrisă pe plic în clar şi cu majuscule 
“VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 28.02/01.03.2019”. 
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu 
sunt primite în forma şi în termenul stipulat în 
prezentul convocator nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului de prezenţă 
şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 
În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) 
– Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezen-
taţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri 
speciale (Procuri speciale), înscris sub semna-
tură privată, pusă la dispoziţie de către Consi-
liul de Administraţie sau în baza unei 
Împuterniciri generale (Procuri generale). 
Forma Împuternicirii speciale (Procurii 
speciale) atât în limba română, cât şi în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la 
sediul societăţii cât şi pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com şi pot fi consultate 
începând cu data de 28.01.2019. Împuterni-
cirea specială (Procura specială) se depune sau 
se poate expedia, în original, la societate cu cel 
p u ţ i n  o  o r ă  î n a i n t e  d e  a d u n a r e 
(28.02/01.03.2019 ora 13.00). În cazul în care 
Împuternicirea specială (Procura specială) se 
expediază prin poştă trebuie facută pe plic 
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
28.02/01.03.2019”. Procurile speciale care nu 
sunt primite în termenul stipulat în prezentul 
convocator nu vor fi acceptate de către Socie-
tate. Reprezentarea acţionarilor în cadrul 
adunării generale de către alte persoane decât 
acţionarii se poate face şi în baza unei Împu-
terniciri generale (Procuri generale) valabilă 
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, 
permițând reprezentantului desemnat să 
voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea 
adunării generale a acţionarilor societăţii cu 
condiţia ca împuternicirea generală să fie 
acordată de către acţionar, în calitate de client, 
unui Intermediar definit conform art. 2 alin. 
(1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui 
avocat. Împuternicirile generale (Procurile 
generale) trebuie să conţină informaţiile prevă-
zute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 
5/2018 şi se depun/expediază la societate cu cel 
puţ in  o  oră  îna inte  de  adunare  ( 
28.02/01.03.2019 ora 13.00), în copie, cuprin-
zând menţiunea conformităţii cu originalul, 
sub semnătura reprezentantului. Copiile certi-
ficate ale Împuternicirilor generale (Procurilor 
generale) sunt reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre acestea în procesul verbal al 
adunării generale. Acţionarii nu pot fi repre-
zentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe 
baza unei Împuterniciri generale (Procuri 
generale), de către o persoană care se află 
intr-o situaţie de conflict de interese, în confor-
mitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din 
Legea nr. 24/2017, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor 
de cvorum/validitate prevăzute de Actul 
Constitutiv al societăţii pentru prima convo-
care, A.G.O.A. se reprogramează pentru data 
de 01.03.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu 
aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la telefon 
021/599.41.04;  fax 021/319.20.82.” Preşedinte 
C.A. Ştefan Paraschiv.

l SC Avicola Smirna SA, Smirna -Ialomița, 
str.11, nr.7, CUI: RO2653251, J21/506/1991, 
tel./fax: 0243.230.001- 0722.316.774. Convo-
care. SC Avicola Smirna SA, cu sediul în loca-
litatea Smirna, str.11, nr.7, jud.Ialomița, 
înregistrată la ORC Ialomița sub nr.
J21/506/1991, CUI: RO2653251, prin adminis-
trator unic Ungureanu Lorel-Dorin, în baza 
actului constitutiv şi a Legii 31/1990, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară, în data de 
24.03.2019, ora 15.00, a Acționarilor societății, 
cu următoarea ordine de zi: Adunarea Gene-
rală Ordinară: 1).Analizarea şi aprobarea 

Raportului de gestiune pe anul 2018, a 
contului de profit şi pierdere şi a bilanțului 
contabil pe anul 2018. 2).Discutarea şi anali-
zarea Raportului comisiei de cenzori. 3).
Discutarea şi aprobarea repartizării profitului 
realizat în anul 2018. 4).Discutarea progra-
mului de producție pe anul 2019 strategia 
colaborării cu partenerii. 5).Discutarea progra-
mului de Investiții pentru anul 2019. 6).Împu-
ternicirea administratorului unic în persoana 
domnului Ungureanu Lorel-Dorin sau a 
directorului economic Adam Maria, de a 
contracta credite pe termen scurt sau lung, sub 
diverse forme, pentru finanțarea activității 
curente de producție în limita maximă de 
3.500.000 serie populată. 7).Împuternicirea 
administratorului unic în persoana domnului 
Ungureanu Lorel-Dorin sau a directorului 
economic Adam Maria în vederea semnării 
contractelor de credit şi a contractelor de 
garanție mobiliară şi imobiliară asupra patri-
moniului societății, prin ipotecă sau gaj în 
favoarea băncii. 8).Împuternicirea administra-
torului unic în persoana domnului Ungureanu 
Lorel-Dorin sau a directorului economic Adam 
Maria pentru a constitui garanții pentru 
creditul de investiții cu fonduri europene 
denumit „Extinderea şi modernizarea fermei 
SC Avicola Smirna SA” prin: Ipotecă asupra 
bunurilor imobile şi mobile ce formează 
obiectul proiectului, Ipotecă pe conturi 
deschise la bancă, garanția unui fond de 
garantare (FGCR/FNGCIMM). 9).Împuterni-
cirea administratorului unic Ungureanu Lorel-
Dorin sau a directorului economic Adam 
Maria pentru a reprezenta SC Avicola Smirna 
SA, în relațiile cu APIA, ANSVSA, APDRP, 
Administrația Financiară, AFIR, AM PNDR, 
CRFIR- 8 Bucureşti-Ilfov, Registrul Comer-
țului, precum şi alte instituții publice şi 
bancare. 10).Împuternicirea administratorului 
unic în persoana domnului Ungureanu Lorel-
Dorin sau a directorului economic Adam 
Maria, în vederea semnării contractelor de 
credit obținute în baza adeverinței APIA şi 
pentru a reprezenta societatea în relațiile cu 
banca, în ceea ce priveşte acordarea subvenției 
pentru bunăstarea păsărilor, „Plăți în favoarea 
bunăstării animalelor -Păsări” sau conform 
Măsurii 14 T sau a oricărei măsuri asemănă-
toare. 11).Împuternicirea administratorului 
unic în persoana domnului Ungureanu Lorel-
Dorin sau a directorului economic Adam 
Maria, de a contracta credite pentru investiții 
pe termen lung sau scurt, sub diverse forme. 
12).Împuternicirea administratorului unic în 
persoana domnului Ungureanu Lorel-Dorin 
sau a directorului economic Adam Maria, de a 
efectua operațiuni bancare în scopul desfăşu-
rării activității economice a societății: ordine 
de plată, retragere numerar, deschidere de 
conturi noi şi alte operațiuni bancare. 13).
Diverse. Lucrările Adunării Generale se vor 
desfăşura la sediul societății, str.11, nr.7, din 
loc.Smirna, jud.Ialomița. În cazul neîndepli-
nirii cvorumului necesar, Adunarea Generală 
Ordinară se va ține în acelaşi loc, la data de 
25.03.2019, ora 15.00. 13.02.2019. Adminis-
trator Unic al SC Avicola Smirna SA, Ungu-
reanu Lorel-Dorin.

l Convocare. Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Socet –SA în data de 01.04.2019 
–ora 11:00. În temeiul art. 111 -112, din Legea 
31/1991 republicată, Administratorul Unic al 
SC Socet -SA cu sediul în Bucureşti, Calea 
Rahovei nr. 224 -226, sect 5, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/5462/1991, 
CUI 369289, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară Acţionarilor în data de 01.04.2019, 
ora 11:00, sediul societății din Bucureşti, Calea 
Rahovei nr. 224 -226, sector 5, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea rapor-
tului de gestiune al administratorului unic 
Grigore Ana Maria pe anul 2018. 2. Aprobarea 
bilanţului contabil şi a contului de profit şi 
pierderi pe anul 2018. 3. Prezentarea şi apro-
barea raportului Comisiei de Cenzori. 4. 
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019. 5. Supunerea spre aprobare a 
prelungirii mandatului de cenzor, atât pentru 
mandatele expirate, cât şi pentru cele în curs 
de expirare. 6. Supunerea spre aprobare a 

prelungirii mandatului de administrator. În 
caz de neîntrunire a cvorumului stabilit de 
statutul societăţii, Adunarea Generală a Acţio-
narilor, se va ţine în data de 02.04.2019, în 
acelaşi loc, la ora 11.00. Documentele pot fi 
consultate la sediul societăţii.

LICITAŢII
l Debitorul Vialis Edil SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. Autotu-
rism Mercedes E 250 CDI, fabricație 2012, 
preț pornire licitație, 7.735,00 Euro exclusiv 
TVA; 2. Autoturism Mercedes C 200 CDI, 
fabricație 2005, preț pornire licitație - 3.835,00 
Euro exclusiv TVA; 3. Autoturism Skoda 
Octavia, fabricație 2008, preț pornire licitație 
- 2.535,00 Euro exclusiv TVA; 4. Autoturism 
Dacia Logan MCV, fabricație 2008, preț 
pornire licitație - 1.300,00 Euro exclusiv TVA; 
5. Autoturism Fiat Barcheta, fabricație 1995, 
preț pornire licitație - 1.170,00 Euro exclusiv 
TVA;  6.Mijloace fixe, aparținând Vialis Edil 
SRL în valoare de 45.587,30 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul Regulamentului de licitație pentru 
autoturisme este de 500,00 Lei exclusiv TVA.  
-Prețul de pornire al licitaților pentru autotu-
risme şi mijloacele fixe aparținând VIALIS 
EDIL SRL, reprezintă 65% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte. Listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25; Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO16 BACX 0000 0017 0714 6000 deschis la 
UniCredit Bank SA, până la orele 14,00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licitației; -achiziți-
onarea până la aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini şi Regulamentului de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru autotu-
risme şi mijloacele fixe, prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 21.02.2019, ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de licitații 
vor fi în data de 28.02.2019; 07.03.2019; 
14.03.2019; 21.03.2019, ora 11.00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Calorex Termo Impex SRL, societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, in bloc, 
teren + construcţie aferenta, situate în Buşteni, 
Str. Pescăriei, nr. 2A, Judeţul Prahova, cu 
număr cadastral 1599 şi 1599-C1, înscrise în 
CF nr. 1206 N, Buşteni, după cum urmează: - 
Teren intravilan în suprafaţa de 1006,48 mp, 
cu o deschidere de 17 m pe drumul public de 
acces asfaltat - Str. Pescăriei; - Construcţia C1 
de tip hala producţie+birouri, regim de inalti-
me-parter, în suprafaţa utilă totală de 260,58 
mp, suprafaţa construită desfăşurată de 
290,01 mp, edificata în anul 2006. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 46.560 euro, fara 
TVA. Licitatia se va organiza la sediul lichida-
torului judiciar in data de 19.02.2019 ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 20.02.2019, 21.02.2019, 22.02.2019, 
26.02.2019, 27.02.2019, 28.02.2019, 01.03.2019, 
05.03.2019; 06.03.2019, 07.03.2019, 08.03.2019, 
12.03.2019, 13.03.2019, 14.03.2019, 15.03.2019, 
19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019, 22.03.2019, 
26.03.2019, 27.03.2019, 28.03.2019, 29.03.2019, 
02.04.2019, 03.04.2019, 04.04.2019, 05.04.2019, 
09.04.2019, 10.04.2019, 11.04.2019, 12.04.2019, 
16.04.2019, 17.04.2019, 18.04.2019, 19.04.2019, 
23.04.2019, 24.04.2019, 25.04.2019, 26.04.2019, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original la 
sediul lichidatorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 

multe relatii, precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la lichida-
torul judiciar, la numerele de telefon 
0761132931/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Complexul Sportiv National “Sala Poliva-
lenta” Bucuresti, cu sediul in Calea Piscului 
nr.10, sector 4 , Bucuresti, organizeaza licitatie 
publica deschisa in scopul inchirierii unor 
spatii proprietate publica - in suprafata de 
268,69 mp -aflate in administrarea Ministe-
rului Tineretului si Sportului, prin C.S.N. 
“Sala Polivalenta”. Garanţia de participare 
este de 3 (trei) chirii minime lunare si se reţine 
în cazul în care ofertantul declarat castigator  
refuză încheierea contractului de închiriere in 
termen de 15 zile. Garanţia de participare se 
restituie participanţilor necâştigători, la 
cererea acestora, în cel mult 3 zile lucratoare 
de la incheierea contractului. Licitatia se va 
desfasura la data de  05.03.2019, ora 11.00. 
Caietul de sarcini va putea fi cumparat ince-
pand cu data de 18.02.2019, de la sediul insti-
tutiei. Pretul unui caiet de sarcini este de 
100,00 lei si se va achita la casieria unitatii. 
Orice persoană fizică sau juridică, română ori 
străină, are dreptul de a participa la procedura 
pentru atribuirea contractului de închiriere. 
Ofertele de inchiriere vor fi prezentate in plic 
sigilat pana la data de  04.03.2019,  ora 10,  la 
secretariatul institutiei. Ofertantii sunt obligati 
sa depuna c/val garantiei de participare pana 
la data licitatiei. Nr.tel:  021.316.72.76.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare seria B, nr. 
1002083, emis la data de 11.06.2007, aparţi-
nând S.C. Consulting Vet S.R.L. Căzăneşti 
(complexul de porci), judeţul Ialomiţa, CUI: 
21897902, J21/334/2007. Se declară nul.

l Subsemnata Sichima Elena Mădălina declar 
pierdut documentul cu regim special: Asigu-
rare Răspundere Civilă Profesională a perso-
nalului medical MD 77950, aparținând 
societății Euroins Romania, CUI 5328123. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat constatator pentru punct 
de lucru Slobozia, str.Viilor, nr.98, Easton and 
S C  L i d o  P l a s t  D i s t r i b u t i o n  S R L , 
J/21/25/21/2011, RO27951490. Eminent 
ONRC Ialomița. Îl declar nul.

l Pierdut atestat profesional conducător auto 
emis de ARR Craiova pe numele Nedelcu 
Ciceron. Se declară nul.

l Declar că am pierdut atestat taxi pe numele 
Podaru Emanuel Leonard, eliberat de ARR 
Brăila. Îl declar nul.

l Declar pierdut certificatul de pregătire 
profesională al conducătorului auto pe numele 
Anca Trip Marius Dănuț, eliberat de ARR. Îl 
declar nul.

l Pierdut legitimație de student, Universitatea 
din Bucureşti, Facultatea de Biologie, zona 
pierderii: Militari, nume deținător: Roxana 
Elena Cristian. Nr. contact: 0768.728.615.

l SC Farmacia „Eliana” SRL, CUI 
RO4713600, avand sediu social Str. Piscului, 
nr. 4, sector 4, Bucuresti, declara pierdut 
„Certificat RBPF”seria B, nr. 145 din 
21.03.2011 pentru punct de lucru Str.C-tin 
Radulescu Motru, nr.12, sector 4. Il declara 
nul.

l Pierdut certificat de identitate sportivă pe 
numele Clubul Sportiv Sakura Shin Do Iaşi, 
nr. identificare din Registrul Sportiv IS/
A2/00303/2018, eliberat de Ministerul Tinere-
tului şi Sportului la data de 15.10.2018, Regis-
trul Special nr. 359, seria 0077333.

l Pierdut legitimaţie de călătorie de student, 
pe numele Bejinariu Daniela, eliberată de 
Facultatea de Drept Universitatea Bucureşti.


