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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Caut sudori autorizați în sudură aluminoter-
mică 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. Experiență 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. Calarașsi, CUI RO26283962, tel.0722694300, 
angajează 5 muncitori necalificați 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 Școala Gimnazială Mircea Eliade Pitești scoate 
la concurs 3 posturi de experți în cadrul Proiectului 
„Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și econo-
mică a persoanelor defavorizate din sud-vestul 
Municipiului Pitești”, Cod 114973. Informații 
suplimentare: www.scoalamirceaeliadepitesti.ro și 
la sediul școlii.

l Societatea KDK &MET Management SRL 
angajează bucătar cu experiență, cu studii de 
specialitate și vorbitor avansat de limba engleză. 
Program 6 zile/săptămână/8 ore/salariu aproxi-
mativ 2.100Lei brut. Mai multe detalii la nr.de 
telefon: 0725.155.571.

l Cămin de bătrâni din Sectorul 2 angajează 
infirmieră, bucătăreasă și spălătoreasă. Experienţa 
în îngrijirea bătrânilor constituie un avantaj. 
Telefon 0722441267.

l Primăria comunei Popești, judeţul Argeș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
unice vacante  de Consilier (S),  Clasa I, Grad 
profesional superior, din cadrul Compartimentului 
Urbanism-Agricol. Condiţiile de desfășurare a 
concursului sunt: a) dosarul de înscriere se depune 
până la data de 05.03.2019, ora 1600; b) proba 
scrisă va avea loc în data de 18.03.2019, ora  1000; 
c) interviul va avea loc în data de 20.03.2019, ora 
1000. Probele de concurs se vor desfășura la sediul 
Primăriei comunei Popești. Condiţiile de partici-
pare sunt: - să îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
Functionarilor Publici, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru ocuparea unei 

funcţii publice; -  absolvent de studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în științe inginerești - 
ingineria resurselor vegetale și animale, zootehnie,  
sau în domeniul științe agricole, agronomie, horti-
cultură, măsurători terestre și cadastru, conform 
art.9 alin(a) din Legea 188/199 privind Statutul 
funcţionarilor publici modificată și completată 
(r2); - Vechime în specialitatea studiilor - 7 ani; - 
cunoștinţe operare P.C. - nivel mediu. Bibliografia 
și actele necesare pentru dosarul de înscriere sunt 
afișate la sediul Primăriei Comunei Popești, 
Judeţul Argeș. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 0248-693109, Resurse Umane.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa localitatea Bucu-
rești, Șos.Vergului, nr.12, Sector 2, organizează la 
sediul spitalului concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante contractuale de execuție, 
perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/2011, 
de: -1 post economist debutant -Biroul achiziții 
publice, aprovizionare, transport; -1 post regis-
trator medical principal -Compartiment evaluare 
și statistică medicală; -1 post registrator medical 
-Compartiment evaluare și statistică medicală; -1 
post manipulant bunuri -Atelier întreținere și 
reparații; -1 post asistent medical -PL -Ambula-
toriu -Cabinet cardiologie. Condițiile generale și 
specifice: Economist debutant: -diplomă de licență; 
-concurs pentru ocuparea postului. Registrator 
medical: -diplomă de studii medii de specialitate 
sau diplomă de studii medii; -concurs pentru 

ocuparea postului; -6 luni vechime în activitate. 
Registrator medical principal: -diplomă de studii 
medii de specialitate sau diplomă de studii medii; 
-examen pentru obţinerea gradului de principal; 
-concurs pentru ocuparea postului; -4 ani vechime 
în specialitate. Manipulant bunuri: -diplomă de 
absolvire a școlii generale; -concurs pentru 
ocuparea postului. Asistent medical generalist -PL: 
-diplomă de școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă; -concurs pentru ocuparea postului; -6 luni 
vechime în specialitate. Data concursului: 
-11.03.2019, ora 10.00, proba scrisă; -15.03.2019 
-interviul, ora 10.00. Data-limită de depunere a 
dosarelor: 01.03.2019. Calendarul de desfășurare a 
concursului, bibliografia și tematica se afișează la 
sediul și pe site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.ro. 
Date de contact:  ec.  Anghel Daniela, 
tel.021.255.50.85.

l Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 
Atragere de Investiții și Promovare a Exportului 
Timișoara, cu sediul în Timișoara, județul Timiș, 
Bld.Eroilor de la Tisa, nr.22, organizează concurs 
în temeiul art.57 din Legea nr.188/1999 pentru 
ocuparea următoarelor funcții publice de execuție 
vacante: 1.1 post corespunzător funcţiei publice de 
execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul Serviciului Politici Implemen-
tare Programe pentru IMM. Condiţiile specifice 
prevăzute în fișa postului corespunzătoare funcţi-
ilor publice de execuţie vacante pentru care se 
organizează concusul de recrutare: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 

studii universitare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţelor inginerești, știinţelor sociale (administra-
tive, economice, juridice, sociologie, psihologie și 
știinţe comportamentale), știinţe umaniste și arte; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 7 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -3 posturi corespunzătoare funcţiei publice 
de execuţie în cadrul Serviciului Atragere de Inves-
tiții și Promovare a Exportului, după cum 
urmează: -consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior; -consilier, clasa I, grad profesional principal; 
-consilier, clasa I, grad profesional asistent. Condi-
ţiile specifice prevăzute în fișa postului corespunză-
toare funcţiilor publice de execuţie vacante pentru 
care se organizează concusul de recrutare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii universitare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul știinţelor inginerești, știinţelor sociale 
(administrative, economice, juridice, sociologie, 
psihologie și știinţe comportamentale), știinţe 
umaniste și arte; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice după cum 
urmează: -minimum 7 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 
execuţie consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior; -minimum 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 
execuţie consilier, clasa I, grad profesional prin-
cipal; -minimum 1 an vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 
execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent. 
1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie 
de consilier, clasa I, grad profesional consilier 
juridic superior, în cadrul Compartimentului 
Economic, Juridic, Resurse Umane și Adminis-
trativ: -studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în Domeniul fundamental „Știinţe Sociale”, 
Ramura de „știinţe juridice”, Domeniul de studii 
universitare „Drept”; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Probele de concurs se 
vor desfășura astfel: a)Proba scrisă: în data de 19 
martie 2019, ora 10.00, la sediul Agenţiei pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiţii 
și Promovare a Exportului Timișoara, situat în 
municipiul Timișoara, Bld.Eroilor de la Tisa, nr.22. 
Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la 
data afișării rezultatelor probei scrise, la sediul 
Agenţiei pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 
Atragere de Investiţii și Promovare a Exportului 
Timișoara, situat în municipiul Timișoara, Bld.
Eroilor de la Tisa, nr.22; b)Interviul: în data de 25 
martie 2019, ora 14.00, la sediul Agenţiei pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiţii 
și Promovare a Exportului Timișoara, situat în 
municipiul Timișoara, Bld.Eroilor de la Tisa, nr.22. 
Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la 
data afișării rezultatelor interviului, la sediul Agen-
ţiei pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere 
de Investiţii și Promovare a Exportului Timișoara, 
situat în municipiul Timișoara, Bld.Eroilor de la 
Tisa, nr.22. Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute de art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 și se vor depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a IIIa, la sediul Agenției pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții 
și Promovare a Exportului Timișoara, loc.Timi-
șoara, Bld.Eroilor de la Tisa, nr.22, sediul CRAFT. 
Relații suplimentare se depun la sediul Agenției 
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de 
Investiții și Promovare a Exportului Timișoara, 
telefon/fax: 0256.292.739, e-mail: oficiutimisoara@
imm.gov.ro. Condițiile de participare și de desfășu-
rare ale concursului, bibliografia și alte date nece-
sare sunt afișate la sediul instituției, persoană de 
contact: Argane Cosmin, consilier superior, și pe 
pagina de internet: http://www.aippimm.ro.

l Primăria Comunei Traian, cu sediul în locali-
tatea Traian, str.Calea Traian, nr.142, judeţul Olt, 
organizează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de refe-
rent superior III (contabilitate), 1 post. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
18.03.2019, ora 11.00; -Proba interviu în termen de 
5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finali-
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zate cu diplomă de bacalaureat; -vechime: 7 ani, 
minim studii medii. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Traian, județul 
Olt. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Traian, județul Olt, persoană de contact: Bejan 
Mariana, telefon: 0249.543.301, fax: 0249.543.624, 
e-mail: traianprimaria@yahoo.com.

l Primăria Comunei Secusigiu, cu sediul în Secu-
sigiu, nr.275, județul Arad, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: inspector, grad profesional 
asistent, Compartimentul asistență socială și 
autoritate tutelară- 1 post. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă: 20.03.2019 -sediul insti-
tuției, ora 10.00; -Interviul: 22.03.2019 -sediul 
instituției, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an. 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, în 
Secusigiu, nr.275. Relații suplimentare: sediul 
Primăriei, Secusigiu, nr.275, telefon: 0257.411.320, 
mail: primariasecusigiu@yahoo.com, persoană de 
contact: Dan Lorena Danina, inspector, Comparti-
ment resurse umane.

l Primăria Comunei Cicănești, cu sediul în locali-
tatea Cicănești, sat Cicănești, judeţul Argeș, orga-
nizează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea unei funcţii publice vacante, de 
execuție, de inspector, clasa I, gradul profesional 
superior, în cadrul Compartimentului Registru 
Agricol. Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Cicănești, județul Argeș, astfel: 
-Proba scrisă în data de 18 martie 2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 22 martie 2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în agronomie sau medicină veterinară; 
-vechime: minim 7 ani în specialitatea studiilor în 
agronomie sau medicină veterinară. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Cicănești, județul Argeș. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la sediul institu-
ției: Primăria Comunei Cicănești, județul Argeș, 
persoană de contact: Străuț Nadia-Mihaela, 
secretar comuna Cicănești, telefon/fax: 
0248.735.058, e-mail: primarie@cicanesti.cjarges.
ro

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt 
organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 
23.03.2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, concurs în data de 11-14 martie 2019, pentru 
ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe 

perioadă determinată, pentru implementarea 
Programului Național de Cadastru și Carte 
Funciară, corespunzătoare funcţiilor contractuale 
de execuţie din cadrul Serviciului Cadastru -Biroul 
de Înregistrare Sistematică, cu încadrare pe peri-
oadă determinată de 36 de luni, după cum 
urmează: -asistent registrator principal debutant -1 
post. Cerinţele postului: -studii de specialitate: 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă 
sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
drept; -nu este necesară vechime în specialitate; 
-asistent registrator principal, gradul II -3 posturi. 
Cerinţele postului: -studii de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
drept; -vechime în specialitate minim 6 luni. 
Programul concursului: -11.03.2019, ora 10.00 
-proba scrisă; -14.03.2019, ora 10.00 -interviul. 
Concursul se va desfășura la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt, Slatina, str.
Arcului, nr.20, etaj 3, camerele 8, 10, ora 10.00 
-proba scrisă și ora 10.00 -interviul. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv 
până la data de 1 martie 2019, inclusiv, ora 14.00, 
la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Olt. Relaţii suplimentare puteţi afla la 
telefon: 0249.437.930, 0249.434.510, Biroul Juridic 
Resurse Umane Secretariat și Petiții, și persoană 
de contact: Mihăilescu Dorina Cristina, respon-
sabil resurse umane, e-mail: dorina.mihailescu@
ancpi.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt 
organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 
23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, 
și art.31 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017, privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, concurs în 
data de 4-7 martie 2019, pentru ocuparea unui post 
temporar vacant de execuție, corespunzător funcţi-
ilor contractuale de execuţie din cadrul Serviciului 
Cadastru -Biroul Înregistrare Sistematică, cu înca-
drare pe perioadă determinată până la revenirea 
titularului pe post, după cum urmează: -referent, 
treapta II -1 post. Cerinţele postului: -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 6 luni. Programul concursului: 
-04.03.2019, ora 10.00 -proba scrisă; -07.03.2019, ora 
10.00 -interviul. Concursul se va desfășura la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt, 
Slatina, str.Arcului, nr.20, etaj 3, camerele 8, 10, ora 
10.00 -proba scrisă și ora 10.00 -interviul. Candidații 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv 
până la data de 22 februarie 2019, inclusiv, ora 14.00, 
la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Olt. Relaţii suplimentare puteţi afla la telefon: 
0249.437.930, 0249.434.510, Biroul Juridic Resurse 
Umane Secretariat și Petiții, și persoană de contact: 
Mihăilescu Dorina Cristina, responsabil resurse 
umane, e-mail: dorina.mihailescu@ancpi.ro.

l Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu sediul în 
localitatea Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul 
Iași, organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante de execuție, 
conform HG nr. 286/23.03.2011: 1.Economist, S, 
grad profesional I, cu normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, un post. Condiții care trebuie 
îndeplinite cumulativ de către candidați: a) Să aibă 
studii superioare de specialitate absolvite cu 
diplomă de licență; b)Vechime: minimum 4 ani în 
domeniul specific funcției; 2.Muncitor electrician, 
M, treapta profesională I, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată, un post. Condiții care 
trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați: a) 
Să aibă studii medii de specialitate absolvite (nu se 
cere diplomă de bacalaureat); b) Vechime: 
minimum 7 ani într-un un post similar. 3.Muncitor 
mașinist/manipulant decor, M, treapta profesio-
nală II, cu normă întreagă, pe durată nedetermi-
nată, un post. Condiții care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați: a) Să aibă studii 
medii sau profesionale (nu se cere diplomă de 
bacalaureat); b) Vechime: minimum 4 ani. 4. 
Operator imagine, S, grad profesional I, cu normă 
întreagă, pe durată nedeterminată, un post. 
Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a)Să aibă studii superioare tehnice 
sau de specialitate (regie, teatru, cameraman, 
director de imagine) absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; b)Vechime: minimum 4 ani 
într-un post similar sau echivalent funcției. 5.Solist 
vocal, S, debutant, cu jumătate de normă, pe 
durată nedeterminată, un post. Condiții care 
trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați: a)
Studii superioare muzicale absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; b)Experiență scenică de cel 
puțin doi ani ca solist vocal al unui ansamblu 
folcloric din regiunea Moldova; c)Premii indivi-
duale obținute pentru interpretarea cântecului 
popular -cel puțin două premii obținute la două 
concursuri folclorice diferite de nivel regional, 
național sau internațional. 6. Artist instrumentist 
(vioară), S, grad profesional I, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată, un post. Condiții care 
trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați: a)
Studii superioare de lungă durată în domeniul 
muzical absolvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă; b) Vechime: minimum 4 ani într-un post 
similar. 7.Instrumentist (vioară), M, debutant, 
normă întreagă, perioadă nedeterminată, un post. 
Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a)Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b)Experiență scenică de 
cel puțin un an ca instrumentist-violonist într-un 
ansamblu sau orchestră cu specific folcloric. 8.
Instrumentist (trompetă), M, debutant, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, un post. 
Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a) Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b)Experiență scenică de 
cel puțin un an ca instrumentist-trompetist într-un 
ansamblu sau orchestră cu specific folcloric. 9.
Instrumentist (violă/braci/vioară), M, debutant, 
normă întreagă, perioadă nedeterminată, un post. 
Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a)Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b) Experiență scenică de 
cel puțin un an ca instrumentist-bracist/instrumen-
tist-violonist într-un ansamblu sau orchestră cu 
specific folcloric. 10. a) Dansator-fată, M, debu-
tant, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, 
2 posturi; b) Dansator-băiat, M, debutant, jumătate 
de normă, perioadă nedeterminată, 2 posturi. 

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a) Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b) Experiență scenică de 
cel puțin 2 ani ca dansator într-un ansamblu 
folcloric profesionist sau de amatori; c) Dansa-
tor-fată -înălțimea între 1,60-1,70m; d)Dansa-
tor-băiat -înălțimea între 1,75-1,85m; e) Aspect 
fizic plăcut. Pentru toate funcțiile menționate mai 
sus, concursul se va desfășura pe următoarele 
etape: a) Selecția dosarelor- în data de 04.03.2019, 
ora 17.00; b) Proba scrisă- pentru postul de econo-
mist, S, I, în data de 11.03.2019, ora 09.00; c) Proba 
practică- în data de 11.03.2019, ora 09.00, pentru 
posturile: -Inginer imagine, S, grad profesional I; 
-Muncitor electrician, M, treapta I; -Muncitor 
mașinist/manipulant decor, M, treapta II; Proba 
practică- în data de 11.03.2019, ora 14.00, pentru 
posturile: -Dansator-fată, M, debutant, jumătate 
de normă, perioadă nedeterminată, 2 posturi; 
-Dansator-băiat, M, debutant, jumătate de normă, 
perioadă nedeterminată, 2 posturi; -Artist instru-
mentist-violonist, S, grad profesional I; -Instru-
mentist viola /bracist, debutant; -Instrumentist 
trompetă, M, debutant; -Instrumentist violonist, 
M, debutant; Proba practică- în data de 
11.03.2019, ora 16.00, pentru postul: -Solist vocal, 
S, debutant; Proba interviu- în data de 14.03.2019: 
-ora 9.00, pentru posturile: -Economist, S, grad 
profesional I; -Inginer imagine, S, grad profesional 
I; -Muncitor electrician, M, treapta I; -Muncitor 
mașinist/manipulant decor, M, treapta II; -ora 
14.00, pentru posturile: -Dansator-fată, M, debu-
tant, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, 
2 posturi; -Dansator-băiat, M, debutant, jumătate 
de normă, perioadă nedeterminată, 2 posturi; 
-Artist instrumentist-violonist, S, grad profesional 
I; -Instrumentist violă/ bracist/ violonist, M, debu-
tant; -Instrumentist trompetă, M, debutant; 
-Instrumentist violonist, M, debutant; -ora 16.00, 
pentru postul de: -Solist vocal, S, debutant. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Ansamblului Artistic Profesionist 
„Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, 
Șoseaua Bucium, nr. 80, Corp A, et.I, până vineri, 
01.03.2019, ora 14.00. Probele concursului se vor 
susține la adresa mai sus menționată. Datele de 
contact ale persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul Artistic Profesio-
nist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean 
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, tel.0332.443.673, 
e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. 
Anunțul detaliat privind desfășurarea concursului, 
precum bibliografia de concurs sunt afișate la 
avizierul instituției și pe site-ul Ansamblului 
Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iași, la adresa: ansam-
blul-cjiasi.ro.

l Primăria Comunei Malu Mare, judeţul Dolj, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcției publice de 
execuție vacantă: inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior, în cadrul Compartimentului Impo-
zite și Taxe. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcţiei publice sunt: 
pentru funcția publică de execuție vacantă 
inspector, clasa I, grad profesional superior, în 
cadrul Compartimentului Impozite și Taxe, pot 
candida, conform art.9 lit.a) din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, absolvenți ai studiilor univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
fundamental științe sociale, ramura științe econo-
mice; vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Malu 
Mare, din com.Malu Mare, str. Primăriei, nr.7, 
conform calendarului următor: 1). termenul-limită 
de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, respectiv până la data de 06 
martie 2019, ora 16.00; 2).20.03.2019, ora 10.00 
-proba scrisă; 3).22.03.2019, ora 14.00 -interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 06 
martie 2019, ora 16.00, la sediul Primăriei 
Comunei Malu Mare, din com.Malu Mare, str.
Primăriei, nr.7, telefon: 0251.446.145, fax: 
0251.446.145, e-mail: primariamalumare@yahoo.
com, persoană de contact: Stănescu Paula, secretar 
comuna Malu Mare, județul Dolj, și trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute de art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu completările și modificările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile la sediul Primăriei 
Comunei Malu Mare. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei Malu Mare, 
din com. Malu Mare, str. Primăriei, nr. 7, telefon: 
0251.446.145.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Prahova, cu sediul în localitatea Ploiești, str.Unirii, 

nr.2, judeţul Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: 
-numele funcţiei: -asistent registrator principal, 
gradul II -2 posturi; -asistent registrator principal, 
gradul I -1 post; -consilier cadastru, gradul I -1 
post, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
18.03.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Pentru asistent registrator prin-
cipal, gradul II: -studii de specialitate: studii 
superioare cu licenţă sau absolvite cu diplomă: 
profilul științe juridice, specializarea drept; 
-vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni. 
Pentru asistent registrator principal, gradul I: 
-studii de specialitate: studii superioare cu licenţă 
sau absolvite cu diplomă: profilul știinţe juridice, 
specializarea drept; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 3 ani și 6 luni. Pentru consilier 
cadastru, gradul I: -studii de specialitate: studii 
superioare cu licenţă sau absolvite cu diplomă: 
specializarea cadastru, geodezie; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova. Relaţii suplimentare la sediul 
OCPI Prahova, Ploiești, str.Unirii, nr.2, telefon: 
0244.519.569, interior: 206, fax: 0244.592.295.

l Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 
5  cu sediul în București, Str. Mihail Sebastian 
nr.23, bl S13, Sector 5,  organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante pe peri-
oada nedeterminată, în conformitate cu prevede-
rile  H.G. nr.286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. Serviciul Prelucrarea 
Automata a Datelor- Direcţia de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5: -1 post- programator ajutor- 
studii medii liceale absolvite cu diploma de bacala-
ureat-  vechime în specialitatea studiilor- 1 an. 
Condiţiile de participare, conţinutul dosarului de 
înscriere și condițiile de desfășurare a concursului, 
bibliografia de concurs, sunt afișate pe site-ul și la 
sediul instituției. Concursul se va desfășura la 
sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale a Secto-
rului 5, str. Mihail Sebastian nr.23, bl S13, sector 5. 
-depunerea dosarelor se face  in perioada 
15.02.2019- 28.02.2019 ora 15 la sediul Direcției de 
Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, Str Mihail 
Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5,  Compartimentul 
Resurse Umane și SSM; -proba scrisă se va desfă-
șura în data de 11.03.2019  ora 10.00 la sediul 
Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, 
Str. Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5,  iar 
data interviului va fi  comunicată ulterior. Infor-
maţii suplimentare la tel. 0724500063- Comparti-
mentul Resurse Umane și SSM- inspector 
principal Samoila Cristina.

CITAŢII
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.Racoțeanu, 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 Thais Ovidiu (fost  Iacob), cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. Lupeni,str. Bărbă-
teni,bl. 21,sc.1, et. 2, ap. 5,jud. Hunedoara este citat 
la Judecatoria Hârlău, în dosarul nr. 
3085/239/2017, Complet C1 M  în ziua de 
6.03.2019 ora 9:00, Complet C1 M, în calitate de 
Pârât, în proces cu Varzari Mariana în calitate de 
Reclamant,având ca obiect exercitarea autorităţii 
părintești; stabilire domiciliu minori; pensie de 
întreţinere;suplinirea acordului parental. 

l Se citează numita Grigorescu Maria pentru data 
de 08.03.2019, în dosarul cu nr.1493/185/2018, aflat 
pe rolul Judecătoriei Bălcești, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții.

l Gache Constantin, domiciliat: Brașov, str.13 
Decembrie, nr.57, bl.23, sc.B, ap.6 și Gache Floren-
tina, domiciliată Brașov, str.Temeliei, nr.13, ambii cu 
reședința în comuna Laza, județul Vaslui, la familia 
Gugleș Viorica, se citează la Judecătoria Vaslui, 
dosar nr.5369/333/2017, termen 05.03.2019, ora 
8.30, cu mențiunea personal la interogatoriu, pentru 
pretenții, în contradictoriu cu Măgureanu Vasile.

l Aniniș Maria, cu ultimul domiciliu în comuna 
Roșia de Amaradia, județul Gorj, este chemată la 
Judecătoria Novaci, în dosarul 544/267/2018 în 
data de 06.03.2019, pentru mărire pensie alimen-
tară, cu Drugă Gheorghe.

l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial 
Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 7, 
bl. P.21, sc. C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data de 12 
martie 2019, ora 10:00, persoanele cu vocaţie 
succesorală legală sau testamentară, la succesi-
unea defunctei Lupoae Cornelia, decedată la data 
de 14.09.2018, cu ultimul domiciliu în municipiul 
Tulcea, judeţul Tulcea, în Dosar succesoral nr. 11/ 
2019, în vederea dezbaterii succesiunii.  

 

 

 
 

 
In	ziarul	Jurnalul	din	data	de	08.02.2019,	 in	rubrica	ADUNARI	GENERALE	de	 la	
pagina	 VI	 Anunturi,	 din	 Supliment	 Anunturi	 Mica	 Publicitate,	 la	 	 Convocarea	
pentru	 sedinta	 Adunarii	 Generale	 Extraordinare	 a	 Actionarilor	 	 societatii	
Interoil	S.A.	Oradea,	pentru	data	de	20.03.2019,	 	pct.10)	din	Convocare,	se	va	
citi	dupa	cum	urmeaza:	

10) Aprobarea	modificarii	articolului	6	aliniatul	(4)	din	Actul	Constitutiv	al	Societatii,	
cu	 privire	 la	 structura	 actuala	 a	 actionariatului	 societatii,	 conform	 registrului	
actionarilor,	 ca	 urmare	 a	 inregistrarii	 contractelor	 de	 vanzare-cumparare	
actiuni	intervenite	intre	actionarii	existenti,	respectiv	ca	urmare	a	cumpararii	de	
catre	 actionarul	 majoritar	 KONINKLIJKE	 BUNGE	 B.V	 a	 494	 actiuni	 de	 la	 14	
actionari	minoritari	persoane	fizice,	si	care	va	avea	urmatorul	continut:	
„	(4)	Structura	actionariatului	este	urmatoarea:	

Denumire actionar 
Valoare aport  
în natură (lei) 
           

% in 
aport 
in  
natura 

% in 
total  
capital 
social 

Valoare aport 
în numerar (lei) 
               

% în 
aport 
în  
numerar 

% în  
total 
capital 
social 

Total 
valoare 
actiuni (lei) 
               

Numar 
total 
actiuni  
detinute 

Total 
 %  in  
capitalul 
social 

Persoane fizice: 43  
Conform listei  

       3.379,20 
(echivalent a 
64 actiuni) 

 0,08%    0,03%      35.376,00 
(echivalent a  
670 actiuni) 

0,60% 0,34%       38.755,20      734 0,37% 

Persoane juridice:1 4.461.388,80  99,92%  43,11% 5.848.656,00 99,40% 56,52%  10.310.044,80 195.266 99,63% 

KONINKIJKE  
BUNGE B.V. 

4.461.388,80 
(echivalent a  

84.496 actiuni) 

 99,92%  43,11% 5.848.656,00 
(echivalent a 

110.770 actiuni) 

99,40% 56,52%  10.310.044,80 195.266 99,63% 

TOTAL  
GENERAL 

4.464.768,00  
 (echivalent a  
84.560 actiuni) 

100%  43,14% 5.884.032,00         
(echivalent a 
111.440 actiuni) 

100% 56,86%  10.348.800,00 196.000 100% 
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DIVERSE
l În baza Sentinței Civile din data de 18.01.2019 a 
Judecătoriei Sector 3 București, în Dosarul nr. 
29368/301/2018, s-a dispus dizolvarea Asociației 
Umanitare A Germanilor Catolici Din București, 
respectiv numirea în calitate de lichidator a dnei 
Cucias Ioana. Detalii suplimentare la nr. tel. 
021.211.43.01.

l Comunicare sentinta prin publicitate: Judeca-
toria Iasi a pronuntat urmatoarea hotarare in 
dosarul 2290/245/2018: “Admite în parte actiunea 
avand ca obiect pretentii formulată de reclamanta 
E.ON Energie Romania SA, avand CUI 
RO22043010, J26/1194/2007 cu sediul in Targu 
Mures, b-dul Pandurilor nr 42, Eon Office Buil-
ding, jud. Mures, cu sediul procesual ales la 
Cabinet Avocat Anca Popa, cu sediul in Iasi, 
strada Garii, nr. 16. Bl. L 24, ap. 10, jud. Iasi, prin 
reprezentant conventional av Anca Popa în 
contradictoriu cu pârâta SC Techna Design SRL, 
avand CUI 18192600, J 22/2970/2005, cu ultimul 
sediu cunoscut in Iasi, bulevardul Tutora, nr. 9A, 
bloc G3, et. 5, ap 31, cam 1, jud. Iasi, prin curator 
special av Chiriac Luminita cu sediul in Iasi, Sos 
Pacurari, nr. 29, bl. 539, sc. C, et. 2, ap 10, jud. Iasi. 
Obliga pe parata sa plateasca relamantei suma de 
43.203,04 lei din care 39.756,40 lei cu titlu de rest 
din contravaloarea facturilor fiscale de energie 
electrica emise in perioada 13.03.2015-10.08.2016 
si 3.446,64 lei cu titlu de dobanda legala penaliza-
toare calculata asupra facturilor fiscale de energie 
electrica emise in perioada 13.03.2015 – 12.05.2016 
pana la data de 24.08.2016. Obliga pe parata sa 
plateasca recamantei suma de 2.344,18 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judi-
ciara de timbru si onorariu curator. Ia act ca 
parata nu a solicitat cheltuieli de judecata. Cu 
drept de apel in termen de 30 de zile de la comuni-
care, care se va depune la Judecatoria Iasi. Ponun-
tata astazi, 26.09.2018, prin punerea solutiei la 
dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, 
in conditiile art 396 al 2 Cod procedura civila.

l Berbec Viorel având sediul în str. Jean Monet, 
nr. 16, sector 1 București, titular al planului urba-
nistic zonal, Cabinete medicale S+P+2+3 teh cu 
supanta, în București, str. Şos. Pandurilor nr. 20A, 
sector 5, anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/ programul menţionat și declan-
șarea etapei de încardare. Prima versiune a 
planului/ programului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului București din 
Aleea Lacul Morii nr. 1 (în spatele benzinăriei 
Lukoil), sector 6, de luni până vineri între orele 
9:00 -12:00. Observaţii/ comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM, în termen de 18 zile 
de la data publicării anunţului.

SOMAŢII
l Somaţie. Judecătoria Ineu.Dos.nr.60/246/2019. 
Petenta  Girigan Cornelia solicită înscrierea drep-
tului de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra 
imobilului din c.f. 303521 Beliu (fost c.f. 52 Beliu) 
nr.top. 389/1 intravilan în supr. de 946 mp. imobil 
asupra căruia figurează ca proprietar întabulat sub 
B.1 ABRUDAN SAV care a decedat în data de 1 
aprilie 1985. Petenta susţine că folosește acest 
imobil de peste 30 de ani de la moartea proprieta-
rului în mod continuu, pașnic, public și sub nume 
de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
depună de îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar în termen de 30 de zile de 
la ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea 
cererii.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
55/246/2019 petentul Sabau Adrian-Forian solicita 
inscrierea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului situat in comuna Cermei, 
identificat in CF nr. 300306 Cermei (CF vechi 1028 
Cermei) nr. top. 390-391/a compus din casa cu nr. 
adm. 432 si teren in suprafata de 1.439 mp, asupra 
caruia figureaza inscris ca proprietar tabular in 
cota de ½ parti, sub B1 1.1 Vesa Maria, nascuta 
selegean, decedata la data de 05.07.1956. petentul 
sustine ca a posedat imobilul de mai sus in mod 
pasnic, public si continuu si sub nume de propri-
etar, prin jonctiunea posesiei in temeiul art. 28 din 
Drecretul Lege nr. 115/1938, fara ca alte persoane 
sa faca acte de deposedare sau tulburare pe 
intreaga perioada de peste 20 de ani. Prezenta 
somatie se afiseaza timp de o luna la sediul 
instantei si la sediul primariei in raza caruia se afla 
imobilul si se publica intr un ziar de larga raspan-
dire, timp in care toti cei interesati au posibilitatea 
sa depuna de indata opozitie la Judecatoria Ineu, 
intrucat in caz contrar, in termen de o luna de la 
ultima fisare sau publicare, se va proceda la anali-
zarea cererii petentului cu privire la constatarea 
dreptului de proprietate.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
2478/246/2018 petentul Tarlea Nicolae solicita 
inscrierea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului situat in comuna Bogsig, 
identificat in CF nr. 305557 Boscig (CF vechi 2251 
Bogsig) nr. top. 383-384/a.1 compus din teren 

intravilan in suprafata de 719 mp, asupra caruia 
figureaza inscrisi ca proprietary tabulari sub B.1 
Bolog Ioan, decedat la data de 31 martie 1954, iar 
sub B.2 Motiu Teodor, decedat la 13 mai 1983. 
Petentul sustine ca a posedat imobilul de mai sus 
in mod pasnic, public si continuu si sub nume de 
proprietar, prin jonctiunea posesiei in temeiul art. 
28 din Drecretul Lege nr. 115/1938, fara ca alte 
persoane sa faca acte de deposedare sau tulburare 
pe intreaga perioada de peste 30 de ani. Prezenta 
somatie se afiseaza timp de o luna la sediul 
instantei si la sediul primariei in raza caruia se afla 
imobilul si se publica intr un ziar de larga raspan-
dire, timp in care toti cei interesati au posibilitatea 
sa depuna de indata opozitie la Judecatoria Ineu, 
intrucat in caz contrar, in termen de o luna de la 
ultima fisare sau publicare, se va proceda la anali-
zarea cererii petentului cu privire la constatarea 
dreptului de proprietate.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
253/246/2018 petentii Berariu Traian si sotia 
Berariu Adriana, solicita inscrierea dreptului de 
proprietate in cota de 1/3 parti, in devalmasie, 
respective in comunitate legala de bunuri, prin 
uzucapiune asupra imobilului situat in comuna 
Beliu, identificat in CF nr. 301773 Beliu (CF vechi 
899 Beliu) nr. top. 635, 636 compus din casa cu nr. 
adm. 500 si teren in suprafata de 1.904 mp, asupra 
caruia figureaza inscris ca proprietar tabular sub 
B.1.1 Sebesan Ioan, decedat la data de 10.11.1954. 
Petentii sustin ca au posedat imobilul de mai sus in 
mod pasnic, public si continuu si sub nume de 
proprietar, prin jonctiunea posesiei in temeiul art. 
28 din Drecretul Lege nr. 115/1938, fara ca alte 
persoane sa faca acte de deposedare sau tulburare 
pe intreaga perioada de peste 20 de ani. Prezenta 
somatie se afiseaza timp de o luna la sediul 
instantei si la sediul primariei in raza caruia se afla 
imobilul si se publica intr un ziar de larga raspan-
dire, timp in care toti cei interesati au posibilitatea 
sa depuna de indata opozitie la Judecatoria Ineu, 
intrucat in caz contrar, in termen de o luna de la 
ultima fisare sau publicare, se va proceda la anali-
zarea cererii petentului cu privire la constatarea 
dreptului de proprietate.

l România, Judecătoria Târnăveni, Târnăveni, 
str. Republicii, nr.48, judeţul Mureș, cod poștal: 
545600, tel./fax: 0265.443.714, e-mail: judecatoria.
tarnaveni@just.ro. Dosar nr.1208/323/2018, data: 
29.01.2019. Somaţie. În baza cererii de dobândire a 
dreptului de proprietate prin uzucapiune, formu-
lată de reclamanţii: Fekete Ioan, Fekete Maria, 
Fekete Andrea Erzsebet, cu privire la imobilul de 
natură teren în suprafaţă de 1242mp pe care se 
află construcţie familială casă compusă din 2 
camere, hol și bucătărie, cu anexe situat în Hărăn-
glab, nr.266, com.Mica, jud.Mureș, înscrisă în CF 
nr.52428 loc.Hărănglab, nr.top.50/2; 51/2 provenită 
din CF nr.vechi 263 Hărănglab, nr.top.50/2, 51/2, a 
fost stăpânit de Reti Anna-Maria, născută Csug, 
având CNP: 2771223267412, împreună cu Fekete 
Alexandru având CNP: 1610210267391 și trei 
copii: Fekete Andrea Erzsebet, având CNP: 
6010208262507, Fekete Maria, având CNP: 
2991120262509 și Fekete loan, având CNP: 
1980604262514, prin uzucapiune, prin joncţiunea 
posesiilor antecesorilor numiţii natural și Fekete 
Elisabeta. Prin prezenta sunt chemaţi toţi cei inte-
resaţi să formuleze opoziţie în termen de o lună de 
la afișarea prezentei somaţii, având în vedere 
faptul că pe rolul Judecătoriei Târnăveni se află 
dosarul cu nr.1208/323/2018, în care reclamanţii au 
solicitat instanţei: să se stabilească că reclamanţii 
stăpânesc prin joncţiunea posesiei antecesorilor lor 
cu a lor timp de 70 ani imobilul de natură teren în 
suprafaţă de 1242mp, înscris în CF nr.52428 loc.
Hărărnglab, nr.top.50/2; 51/2 provenită din CF 
nr.vechi 263 Hărănglab, nr.top.50/2, 51/2; să se 
constate că pe acest teren Reti Anna-Maria, născ.
Csug, împreună cu Fekete Alexandru părinţii lor, 
au preluat de la antecesori, numiţii natural și 
Fekete Elisabeta, construcţia ridicată între anii 
1955-1965 casa actuală compusă din 2 camere, hol 
și bucătărie; În consecinţă să se dispună înscrierea 
în CF în Foaia A -de proprietate- a situaţiei actuale 
privind terenul și construcţia, iar în Foaia B -de 
proprietari- pe numele reclamanţilor. Termenul de 
judecată este stabilit la data de 11.03.2019. Persoa-
nele interesate pot face opoziţie la cererea numi-
ţilor Fekete Ioan, Fekete Maria, Fekete Andrea 
Erzsebet, în lipsa acesteia instanţa urmând să 
treacă la judecarea cauzei. Prezenta somaţie va fi 
afișată timp de o lună la imobilul în litigiu, așa 
cum a fost identificat mai sus, la sediul Judecăto-
riei Târnăveni, la sediul Primăriei Comunei Mica, 
la sediul BCPI Târvăveni și va fi publicată într-un 
ziar de largă răspândire, de circulaţie naţională. 
Judecător, Alin Marinel Rus. Grefier, Petruțiu 
Victoria.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al COMAT SA Dâmbo-
vița, cu sediul în Târgoviște, Str.Laminorului, nr.8, 
convoacă în data de 19.03.2019, ora 14.00, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la 
sediul societății pentru toți acționarii din Registrul 
Acționarilor înregistrați la ORC Dâmbovița la 
data de 19.02.2019, considerată ca dată de refe-

rință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare 
de cvorum în data de 19.03.2019, ora 14.00, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 
convocată pentru data de 20.03.2019, la ora 14.00,  
la sediul societății. Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară: 1.Prezentarea și aprobarea 
situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a 
contului de profit și pierdere, întocmite la data de 
31.12.2018 pe baza raportului de gestiune al admi-
nistratorului unic și a raportului întocmit de 
auditor; 2. Descărcarea de gestiune a administra-
torului unic privind activitatea anului 2018; 
3.Prezentarea și aprobarea BVC pentru anul 2019; 
4.Aprobarea închirierii de bunuri imobiliare pe 
anul 2019- spații disponibile; 5.Delegarea compe-
tenței AGOA către administratorul unic, cu posibi-
litate de substituire, cu privire la ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor aprobate și de înregistrare 
la ORC Dâmbovița. Acționarii pot participa și 
vota la AGOA personal sau prin alte persoane 
decât acționarii, cu excepția Administratorului 
unic pe baza de procură specială. Procurile 
speciale de mandatare se pot obține de la sediul 
societății și se vor depune la sediul societății până 
la data de 15.03.2019, ora 14.00. Drepturile acțio-
narilor de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
AGOA și de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse pe ordinea de zi pot fi 
exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării prezentului convocator. Dreptul de a 
adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de 
zi a AGOA poate fi exercitat până cel târziu la 
data de 08.03.2019. Solicitarea de completare a 
ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, 
prin poștă, la sediul societății, însoțită de copia 
actului de identitate al acționarului persoană 
fizică/ reprezentant legal al acționarului persoană 
juridică și dovada calității de acționar, emisă de 
către ORC Dâmbovița. Materialele pot fi consul-
tate sau procurate de către acționari, contra cost, 
de la sediul societății din Târgoviște, str.Lamino-
rului, nr.8, jud.Dâmbovița. Accesul în sala de 
ședință este permis acționarilor numai pe bază de 
BI/CI, pentru persoanele fizice, iar pentru persoa-
nele juridice, în baza dovezii calității de reprezen-
tant legal sau împuternicit al acesteia. În situația 
persoanelor fizice și juridice reprezentate, manda-
tarii vor prezenta și copia procurii speciale.

l Convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor desfășurată la SC Agromec Stoenești 
SA, Consiliul de administraţie al SC Agromec 
Stoenești SA, cu sediul în localitatea Stoenești, 
judeţul Giurgiu, înregistrartă la Oficiul Registrului 
Comerţului Giurgiu, sub nr. J52/387/1995, CUI 
RO769516, convoacă, în temeiul dispoziţiilor, art. 
117 din legea 31/1990, privind societăţile comer-
ciale, republicată și modificată, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor în data de 30.03.2019, 
ora 10:00, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la data de 
10.03.2019 cu următoarea ordine de zi: 1. Discu-
tarea și aprobarea situaţiilor financiare anuale 
încheiate la 31.12.2018, repartizarea profitului. 2. 
Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului 
de Adminstraţie pe anul 2018. 3. Prezentarea 
raportului comisiei de cenzori pentru anul 2018. 4. 
Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru exerciţiul financiar din anul 2019. 
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administra-
torilor societăţii pentru activitatea desfășurată în 
exerciţiul din anul 2018, în baza rapoartelor 
prezentate. 6. Diverse. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va 
ţine la data de 31.03.2019, la aceeași oră, cu aceeași 
ordine de zi. Documentele și materialele informa-
tive referitore la problemele înscrise pe ordinea de 
zi a adunării, precum și formularele de procuri 
speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii. Acţi-
onarii pot participa la adunarea generală personal 
sau prin reprezentanţi în baza unor procuri 
speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura 
specială în original se depune la sediul societăţii, 
conform dispoziţiilor legale. Informaţii se pot 
obţine la tel. 0722253899.

l GRIRO S.A., Sediu social: București, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1; J40/240/1991; C.U.I. 
RO 1576509; Capitalul social subscris și vărsat: 
33.420.337,50 RON, Convocare: În conformitate 
cu prevederile art.117 din Legea societăţilor  
nr.31/1990, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare și ale art. 17.3. lit. a) din Actul 
Constitutiv al GRIRO S.A (denumită în conti-
nuare și „Societatea”), Consiliul de Administraţie 
al Societăţii convoacă acţionarii Societăţii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
08.03.2019 pentru a participa în ziua de 
19.03.2019, ora 13.00, la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1– Sala de 
Consiliu, et. 2 din Clădirea Administrativă 
GRIRO, la Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, care va avea următoarea ordine de zi: 
1) Confirmarea, ratificarea și aprobarea de către 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
GRIRO S.A. a: (i) Deciziei Consiliului de Adminis-
traţie al GRIRO S.A. din data de 09.01.2019,  (ii) 
Actului Adiţional nr. 19P/10.01.2019 la Facilitatea 
de Credit Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007, 
astfel cum a fost modificată și completată prin 
actele adiţionale ulterioare, încheiată între GRIRO 

S.A. și Banca Comercială Română și a (iii) Actului 
Adiţional nr. 19Q/11.01.2019 la Facilitatea de 
Credit Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007, 
astfel cum a fost modificată și completată prin 
actele adiţionale ulterioare, încheiată între GRIRO 
S.A. și Banca Comerciala Română. 2) Aprobarea 
confirmării și a ratificării mandatului Directorului 
General al GRIRO S.A. astfel cum a fost acordat 
prin Decizia Consiliului de Administraţie al 
GRIRO S.A. din data de 09.01.2019, cu privire la 
semnarea Actelor Adiţionale nr. 19P/10.01.2019 și 
nr. 19Q/11.01.2019 la Facilitatea de Credit Multi-
produs nr. 130A/3320/10.10.2007, astfel cum a fost 
modificată și completată prin actele adiţionale 
ulterioare. 3) Confirmarea, ratificarea și aprobarea 
de către Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor GRIRO S.A. a Deciziilor Consiliului 
de Administraţie al GRIRO S.A.  din data de 
18.09.2018, 24.10.2018 și 09.11.2018  privind 
contractarea facilităţilor de credit de la Marfin 
Bank România, precum și a actelor încheiate în 
acest sens între GRIRO S.A. și Marfin Bank 
Romania, inclusiv a contractelor de ipotecă mobi-
liară și imobiliară. 4) Aprobarea confirmării și a 
ratificării mandatului Directorului General al 
GRIRO S.A. astfel cum a fost acordat prin Deci-
ziile Consiliului de Administraţie al GRIRO S.A.  
din data de 18.09.2018, 24.10.2018 și 09.11.2018. 5) 
Aprobarea împuternicirii unei persoane care va 
îndeplini formalităţile de publicare și înregistrare a 
hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor. 6) Diverse. În cazul în care la data 
menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile de 
validitate/ cvorumul de prezenţă prevăzute de 
Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă și se 
fixează în temeiul art. 118 din Legea societăţilor  
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare și ale art. 17.12. din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, cea de-a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, 
pentru data de 20.03.2019, ora 13.00, în același loc, 
cu aceeași dată de referinţă și având aceeași ordine 
de zi ca prima adunare.  Începând cu data de 
08.03.2019, convocatorul, documentele și materia-
lele informative referitoare la aspectele incluse pe 
ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri, pot 
fi consultate și/sau procurate de către acţionarii 
Societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 08.00–
16.00 la/ de la sediul Societăţii. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la 
data de referinţă, respectiv, 08.03.2019, în mod 
direct sau reprezentaţi de către alte persoane, pe 
bază de procură specială, în conformitate cu 
prevederile Actului Constitutiv al Societăţii. 
Formularul de procură specială se poate obţine 
începând cu data de 08.03.2019 și care completat și 
semnat se poate depune în original până pe data 
de 18.03.2019, ora 13.00, la sediul Societăţii din 
București, Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1.

l GRIRO Tower S.A., Sediu social: București, 
Calea Griviţei nr. 355-357, Bloc Turn Griro, et.1, 
birou nr. 5, Sector 1; J40/808/2012; C.U.I. 
29591487; Capitalul social subscris și vărsat: 
3.242.865 RON, Convocare: În conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea societăţilor  nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare și ale art. 17.3.  lit.a) din Actul 
Constitutiv al GRIRO Tower S.A. (denumită în 
continuare și „Societatea”), Administratorul Unic 
al Societăţii, convoacă acţionarii Societăţii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
08.03.2019 pentru a participa în ziua de 
19.03.2019, ora 14.00, la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1- Sala de 
Consiliu, et. 2 din Clădirea Administrativă 
GRIRO, la Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, care va avea următoarea ordine de zi: 
1) Aprobarea menţinerii unei Garanţii de 
Companie în favoarea Băncii Comerciale 
Române, în vederea suplimentării garanţiilor 
aferente Facilităţii de Credit Multiprodus nr. 
130A/3320/10.10.2007, cu toate completările și 
modificările ulterioare, încheiată între Banca 
Comercială Română și GRIRO S.A. (Contractul 
de Credit), pentru durata prelungită a facilităţilor 
aferente Contractului de Credit. 2) Confirmarea, 
ratificarea și aprobarea de către Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, a 
Actului Adiţional nr. 19P/10.01.2019  la Facilitatea 
de Credit Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007, 
astfel cum a fost modificată și completată prin 
actele adiţionale ulterioare. 3) Confirmarea, ratifi-
carea și aprobarea de către Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, a Actului 
Adiţional nr. 19Q/11.01.2019  la Facilitatea de 
Credit Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007, 
astfel cum a fost modificată și completată prin 
actele adiţionale ulterioare. 4) Aprobarea confir-
mării și a ratificării mandatului Administratorului 
Unic al  Societăţii cu privire la constituirea Garan-
ţiei de Companie menţionată la pct. 1 de mai sus, 
precum și cu privire la semnarea Actelor Adiţio-
nale nr. 19P/10.01.2019 și nr. 19Q/11.01.2019 la 
Facilitatea de Credit Multiprodus nr. 
130A/3320/10.10.2007, astfel cum a fost modificată 
și completată prin actele adiţionale ulterioare, 
menţionate la pct. 2 și 3 de mai sus. 5) Aprobarea 
împuternicirii unei persoane care va îndeplini 
formalităţile de publicare și înregistrare a hotărârii 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 6) 
Diverse. În cazul în care la data menţionată mai 
sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul Consti-
tutiv al Societăţii, se convoacă și se fixează în 
temeiul art. 118 din Legea societăţilor  nr.31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare și ale art. 17.12. din Actul Constitutiv al 
Societăţii, cea de-a doua Adunare Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de 
20.03.2019, ora 14.00, în același loc, cu aceeași dată 
de referinţă și având aceeași ordine de zi ca prima 
adunare. Începând cu data de 08.03.2019, convo-
catorul, documentele și materialele informative 
referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi, 
precum și proiectele de hotărâri, pot fi consultate 
și/sau procurate de către acţionarii Societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00–16.00 la/ de la 
sediul Societăţii. La Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe 
și să voteze acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la data de referinţă, 
respectiv, 08.03.2019, în mod direct sau reprezen-
taţi de către alte persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu prevederile Actului 
Constitutiv. Formularul de procură specială se 
poate obţine începând cu data de 08.03.2019 și 
care completat și semnat se poate depune în 
original până pe data de 18.03.2019, ora 14.00, la 
sediul Societăţii.

LICITAŢII
l Penitenciarul Aiud organizează în data de 
22.02.2019, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea mijloacelor fixe aprobate pentru 
casare. Documentaţia de atribuire se poate obţine 
gratuit de la sediul unității, telefon: 0258.861.021, 
int.126, fax: 0258.863.575, e-mail: achizitii.paiud@
anp.gov.ro. Dacă nu vor fi participanţi sau există 
un singur participant, licitaţia se repetă în data de 
01.03.2019, ora 10.00, și respectiv 08.03.2019, ora 
10.00.

l SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judi-
ciar C.I.I Petcu Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 26.02.2019 ora 14,00 la 
sediul lichidatorului din Ploiești, str. Splaiului nr. 
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova,● teren in 
suprafata de 14.854 mp cu platforma betonata, 
situat in Onesti, str. Gării nr. 3, jud. Bacau si urma-
toarele constructii situate pe acesta: • Constructie 
sediu; • Constructie atelier; • Cladire buffet; • 
Cladire statie carburanti; • Cladire atelier; ● teren 
intravilan si arabil in suprafata de 25.460 mp 
situat in Oltenita, Şos, Călărași, Km 4, jud. Călă-
raşi si urmatoarele cladiri situate pe acesta: • 
Cladire camin apa; • Cladire bucatarie furaje; • 
Cladire cantina filtru; • 2 cladiri hala; • Cladire 
moara; • Rezervor apa. In caz de neadjudecare in 
data de 26.02.2019, se vor organiza licitatii si in 
datele de 05.03.2019, 12.03.2019, 19.03.2019, 
26.03.2019 si 02.04.2019 ora 14,00. Taxa de partici-
pare la licitaţie este de 100 RON + TVA, garanţia 
de participare este de 10% din pretul oferit plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plată 
în contul de lichidare sau în numerar la sediul 
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevede-
rilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitatie se va 
face cu cel putin o zi inainte de data licitatiei. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele 
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.

l SC Vasrep Petro Construct SRL, prin lichidator 
judiciar Petcu Viorica IPURL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică în data de 26.02.2019, ora 
14,30 la sediul lichidatorului din Ploiești, str. Spla-
iului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova: • 
constructie (demisol, parter si etaj) Scu - 457,10 
mp si teren aferent constructiei in suprafata totala 
de 2756 mp din care 1864 mp Cc si 892 mp teren 
arabil situat in comuna Filipestii de Targ, sat 
Marginenii de Jos, jud. Prahova. In caz de neadju-
decare in data de 26.02.2019, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 05.03.2019, 12.03.2019, 
19.03.2019, 26.03.2019, 02.04.2019, 09.04.2019, 
16.04.2019, 23.04.2019, 07.05.2019, ora 14.30. Taxa 
de participare la licitaţie este de 100 RON plus 
TVA, garanţia de participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în contul de lichidare 
al SC Vasrep Petro Construct SRL. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cu cel putin o zi 
inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. 
Alte relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar anunta vanzarea la licitatie 
stocului de piese auto si bunuri mobile aflat in 
patrimoniul debitoarei si anume: amortizoare, set 
centura, axiale, discuri de frana, suport cutie de 
viteza, biele, cap bara, legatura axal, bara directie, 
bielelte de directie, bielete reglabile, brate, bucse, 
pipe bielete, covorase, brate suspensie, placa 
ambreaj, pivoturi, placute de frana, saboti de 
frana, filtre, filtre aer, filtre pompe de ulei, filtre 
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benzina, filtre pentru motor, fise bujii, furtune de 
frana, ornament de frana de levier, de antena, 
ornament banda, ornamente levier, set ochi pisica, 
set pedale, set tuning, huse, covorase, carpete, 
pentru diverse tipuri de autoturisme, la pretul de 
145.129,5 lei (fara TVA). Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015 si in conformitate cu Adunarea Credi-
torilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor avea 
loc pe data de: 21.02.2019, 28.02.2019, 07.03.2019, 
14.03.2019. 21.03.2019, orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab 7B. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatorului bun imobil aflat in patrimoniul 
debitoarei: constructie C1 situata in Sinaia, str. 
Walter Maracineanu, nr. 1-3, jud. Prahova, 
compusa din cladire depozit si administrativ la 
pretul de 135.900 EUR + TVA, pret ce va fi achitat 
in lei la cursul euro din ziua efectuarii platii. 
Constructia C1, cu componenta mentionata mai 
sus, este edificata pe un teren concesionat de 
Consiliul Local Sinaia. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 40% din cel stabilit in raportul de 
evaluare, in conformitate cu hotararea Adunarii 
Creditorilor din 20.12.2018. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 21.02.2019, 28.02.2019, 
07.03.2019, 14.03.2019. 21.03.2019, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Detalii 
suplimentare in caietul de sarcini si la telefon 
0344104525. Pretul caietului de sarcini este 3000 lei 
fara TVA si se achita la sediul lichidatorului judi-
ciar.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatorului bun mobil aflat in patrimoniul 
debitoarei, si anume: Dacia Logan, PH 08 UFG, an 
fabricatie 2005, ~280.000 km, la pretul de 3.357 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 10% fata de cel stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 15.11.2018. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
21.02.2019, 28.02.2019, 07.03.2019, 14.03.2019. 
21.03.2019, orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar, cat si la telefon 0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar anunta vanzarea la lici-
tatie a urmatorului bun imobil aflat in patrimo-
niul debitoarei: Teren intravilan in suprafata de 
965 mp, situat in orasul Comarnic, str. Podul 
Lung, nr. 71, compus din suprafata de 347 mp, 
inscrisa in CF nr. 5127 a localitatii Comarnic, 
suprafata de 193 mp inscrisa in CF nr. 5125 a 
localitatii Comarnic, suprafata de 425 mp 
inscrisa in CF nr.1007 a localitatii Comarnic. 
Terenul intravilan in suprafata de 965 mp, situat 
in orasul Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu 
componenta mentionata mai sus se vinde la 
pretul de 15.900 lei (fara TVA). Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015 si in conformitate cu 
Adunarea Creditorilor din 08.05.2018. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 21.02.2019, 
28.02.2019, 07.03.2019, 14.03.2019. 21.03.2019, 
orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar, cat si la telefon 0344104525.

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 desfasurata de 1.718,86 mp, situat in 
Comuna Telega sat Telega, str. Bailor nr. 1335 la 
pretul de 118.215 EUR plus TVA, pret redus cu 
55%. Licitatiile vor avea loc in zilele de 21, 27 
februarie, 4 si 8 martie 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 Prisăcani, judeţul Iaşi organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice temporar vacante de consilier clasa I 
grad profesional debutant - Compartiment Buget, 
Finanțe, Impozite şi Taxe, din cadrul Aparatului 
de Specialitate al Primarului comunei Prisăcani 
după cum urmează: Probele  stabilite pentru 
concurs: - selecția dosarelor; - proba scrisă; - inter-
viul. A. Condiţiile de desfăşurare a concursului: - 
data până la care se pot depune dosarele de 
înscriere : 22.02.2019, ora 1330 în termen de 8 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a (anunţul va fi publicat 
în data de 15.02.2019). - data şi ora organizării 
probei scrise : 18.03.2019, ora 10:00; - locul organi-
zării probei scrise - sediul Primăriei comunei 
Prisăcani, județul Iaşi. B. Condiţii de participare la 
concurs: Condiţii generale: conform art. 54 din 

Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiţii specifice: - Studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. C. 
Bibliografia de concurs - afişată pe site-ul www.
uat-prisacani.ro şi la avizierul Primăriei comunei 
Prisăcani, județul Iaşi. Relații suplimentare se pot 
obține  la sediul Primăriei Comunei Prisăcani sau 
la tel: 0232.295.858/ 0752.192.533.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, cu datele 
de identificare din antet, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al Avantaj Med SRL, desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 2457 din data de 24.04.2018, 
pronuntata in Dosar nr. 14407/3/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile 
aflate in proprietatea Avantaj Med SRL, constand 
mijloace de transport compus din 2 autoturisme 
Dacia 1310 si un Hyunday Terrancan in valoare 
totala de 4.629 RON fara TVA. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 22.02.2019 ora 14.00, prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunurile mobile nu se 
vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 5 (cinci) licitatii saptamanale in 
datele de 01.03.2019, 08.03.2019, 15.03.2019, 
22.03.2019 si 29.03.2019 la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 100 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Consiliul Local al 
Comunei Bobiceşti, cod fiscal: 4491148, comuna 
Bobiceşti, sat Bobiceşti, str.Bobiceşti, nr.54, 
județul Olt, telefon/fax: 0249.455.501, e-mail: 
primaria@bobicesti.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: spațiu în suprafață de 11,22mp cu 
destinația de funcționare cabinet stomatologic, 
situat în imobilul „Clădire Dispensar Uman”, 
din satul Bobiceşti, comuna Bobiceşti, județul 
Olt, proprietate publică a comunei Bobiceşti. 
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
de la sediul Consiliului Local al Comunei Bobi-
ceşti, județul Olt. 3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Caietul de sarcini poate fi ridicat, la 
cerere, de la sediul Consiliul Local al Comunei 
Bobiceşti, județul Olt. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Documentația se 
poate ridica de la Registratura Comunei Bobi-
ceşti, județul Olt, str.Bobiceşti, nr.54. 3.3.Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: 20Lei, se achită la casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 1 
martie 2019, ora 10.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
8 martie 2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Consiliul Local al 
Comunei Bobiceşti, comuna Bobiceşti, sat Bobi-
ceşti, str.Bobiceşti, nr.54, județul Olt. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun în două 
plicuri închise şi sigilate unul exterior şi unul 
interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 8 
martie 2019, ora 12.00, la sediul Consiliului 
Local Bobiceşti, Bobiceşti, str.Bobiceşti, nr.54, 
județul Olt. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Olt, Slatina, str. Mânăstirii, nr.2, 
județul Olt, telefon: 0249.414.989, 0249.435.638, 
fax: 0249.437.370 -fax primire/înregistrare 
documente Registratură, e-mail: tribunalul-olt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
14 februarie 2019.

l Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitație 
publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 
de ani a unui imobil-teren în suprafață totală de 
2.122mp, aflat în domeniul public al comunei 
Bratovoeşti, sat Prunet, T58, P347, în vederea 
desfăşurării de activități turistice şi agrement. 

Documentația de participare se poate solicita şi 
obține de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti. 
Prețul este de 20Lei. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 01.03.2019. Data-limită de depunere 
a ofertelor, într-un singur exemplar, este 
07.03.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti, nr.67. Ședința publică de licitație va 
avea loc în data de 07.03.2019, ora 10.30, la sediul 
.Consiliului Local Bratovoeşti, telefon: 
0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitație 
publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 
de ani a unui imobil-teren în suprafață totală de 
3.100mp, aflat în domeniul public al comunei 
Bratovoeşti, sat Prunet, T58, P347, în vederea 
desfăşurării de activități turistice şi agrement. 
Documentația de participare se poate solicita şi 
obține de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti. 
Prețul este de 20Lei. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 01.03.2019. Data-limită de depunere 
a ofertelor, într-un singur exemplar, este 
07.03.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti, nr.67. Ședința publică de licitație va 
avea loc în data de 07.03.2019, ora 10.30, la sediul 
Consiliului Local Bratovoeşti,  telefon: 
0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitație 
publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 
de ani a unui imobil-teren în suprafață totală de 
4.937mp, aflat în domeniul public al comunei 
Bratovoeşti, sat Prunet, T58, P347, în vederea 
desfăşurării de activități turistice şi agrement. 
Documentația de participare se poate solicita şi 
obține de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti. 
Prețul este de 20Lei. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 01.03.2019. Data-limită de depunere 
a ofertelor, într-un singur exemplar, este 
07.03.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti, nr.67. Ședința publică de licitație va 
avea loc în data de 07.03.2019, ora 10.30, la sediul 
Consiliului Local Bratovoeşti,  telefon: 
0251.371.029.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi /sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria Comunei Socol, 
nr.126, județul Caraş-Severin, telefon/fax: 
0255.544.814, e-mail: primariasocol@yahoo.com, 
cod fiscal: 3227220. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
teren aparținând domeniului public în suprafață 
de 1.080,62ha înscris în CF nr.30145, 30160, 30134, 
30161, 30162, 30150, 30159, 296, 548, situate în 
extravilanul localităților de pe raza comunei Socol, 
în vederea realizării unui complex de producție 
energie regenerabilă (apă, vânt, soare). 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: de la 
sediul Primăriei Comunei Socol, nr.126, jud.
Caraş-Severin. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la 
cerere, documentația de atribuire se va obține de la 
sediul Primăriei Comunei Socol -Compartiment 
Registratură. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul Registratură din 
cadrul Primăriei Comunei Socol, nr.126, jud. 
Caraş-Severin. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: 200Lei, pentru obținerea 
documentației de atribuire, se va achita cash la 
casieria Primăriei Comunei Socol. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 07.03.2019, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se vor 
depune în conformitate cu prevederile OUG 
nr.54/2006, privind regimul contractelor de conce-
siune de bunuri proprietate publică, şi a HG 
nr.168/2007, pentru aprobarea Normelor metodo-
logice de aplicare a OUG nr. 54/2006. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
08.03.2019, ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se vor depune la Primăria 
Comunei Socol, cu sediul în Socol, nr.126, județul 
Caraş-Severin, la Compartiment Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Un singur exemplar în original. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 11.03.2019, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei Socol, Sala de 
şedințe. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş-Se-
verin, cu sediul în municipiul Reşița, str.Horea, 
nr.2-4, județul Caraş-Severin, telefon: 
0255.213.304, fax: 0255.211.554, e-mail: cosmin.
didu@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 13.02.2019.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu sediul în oraşul 
Bragadiru, şos. Alexandriei nr. 249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în vederea 
închirierii,  terenul în suprafaţă de 50 mp, situat în 
domeniul public al oraşului Bragadiru, județul 
Ilfov, amplasat în oraşul Bragadiru, şos. Centurii 

nr.2-8, județul Ilfov, cu destinația desfăşurării unor 
activități comerciale. Licitaţia va avea loc în data 
de 28.03.2019, orele 10:00. Caietul de sarcini se 
poate procura de la sediul Primăriei orasului 
Bragadiru, județul Ilfov- etajul 2 -compartimentul 
Administrație Publică Locală, contra sumei de 100 
lei. Cererea de înscriere la licitaţie însoţită de docu-
mentele solicitate, conform Caietului de sarcini, se 
vor depune până la data de  26.03.2019, orele 
16:00, la Registratura Primăriei oraşului Bragadiru 
judeţul Ilfov. Relaţii la telefon 021 448 07 95 inte-
rior 123.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu sediul în 
oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei nr. 249, 
judeţul Ilfov, scoate la licitaţie publică deschisă, 
în vederea închirierii, terenul în suprafaţă de 16 
mp,  situat în domeniul public al oraşului Braga-
diru, județul Ilfov, amplasat în Parcul de Agre-
ment Bragadiru, cu destinația desfăşurării unor 
activități comerciale. Licitaţia va avea loc în 
data de  27.03.2019, orele 10:00. Caietul de 
sarcini se poate procura de la sediul Primăriei 
orasului Bragadiru, județul Ilfov- etajul 2 
-compartimentul Administrație Publică Locală, 
contra sumei de 100 lei. Cererea de înscriere la 
licitaţie însoţită de documentele solicitate, 
conform Caietului de sarcini, se vor depune 
până la data de  25.03.2019, orele 16:00, la 
Registratura Primăriei oraşului Bragadiru 
judeţul Ilfov. Relaţii la telefon 021 448 07 95 
interior 123.

l Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str.I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflată în procedura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar societățile profesionale de 
insolvență asociate prin contract Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la preturi 
diminuate cu 40% fata de raportul de evaluare: I 
- Bunurile imobile aflate in garantia creditorului 
Serraghis Loan Management LTD prin 
mandatar Asset Recovery Debts SRL (suucesor 
de drept a creditorului Tonescu Finance SaRL) 
cu rangul I după cum urmează: 1 - Clădire 
compusă din SAD1 situate la parter şi etaje, 
compus din 3 încăperi şi etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timişoara - Lipova) jud. Timiş, 
CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, 
suprafață: 1646/3290 mp, la pretul de pornire a 
licitatiei de 97.722,00 euro. 2 - Teren intravilan 
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr.5, 
jud. Mehedinți, CF 52296, nr. cadastru 
814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; teren+con-
strucții situate în loc. Dr.Tr.  Severin, str. Bano-
viței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52297, nr. 
cadastru 814/18/1, suprafața: 643 mp; teren + 
construcții situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Bano-
viței, nr.5, jud.Mehedinți, CF 52298, nr. cadastru 
814/17/8/2, suprafață: 6817 mp; teren intravilan 
situat în loc.Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, jud. 
Mehedinți, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, 
suprafața: 3202 mp ; teren intravilan situat în 
loc. Dr.Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, 
suprafața: 722 mp; teren+construcții situate în 
loc. Dr.Tr. Severin, str. Banoviței, nr.5, județul 
Mehedinți, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafața: 6680 mp la pretul de pornire a licita-
tiei de 963.720,00 euro.  3 - Hala P+1E, buncăr, 
magazie şi zonă de protecție situate în com. 
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, 
CF 401670 (CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 
215/16, suprafață: 2663 mp la pretul de pornire a 
licitatiei de 194.280,00 euro. 4 - SAD2 la parter şi 
etaj situate în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – 
Lipova) jud.Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. 
cadastru Cc 215/5/II, suprafață: 1644/3290 mp, 
la pretul de pornire a licitatiei de 97.638,00 euro. 
Valorile nu contin TVA. Pretul se va plati in lei la 
cursul BNR din ziua plăți.  Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr.9465/101/2012. Licitaţia 
va avea loc în localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de  
28.02.2019 orele 13:oo. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei 
si achizitionarea caietului de sarcini cu cel putin 
2 ore inainte de ora de incepere a licitatiei 
publice. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr.
T r . S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. Invităm pe toti 
cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi 
pâna la acel termen să depună oferte de cumpă-
rare. Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 

0745267676 sau 0256/220827, email:office@
consultant-insolventa.ro; sau la sediul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud. Mehedinţi. Lichidator judiciar 
asociat, Consultant Insolvență SPRL,  ec. Emil 
Popescu Yna Consulting SPRL, ec. Motoi Gogu

l Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul 
in Dr.Tr. Severin, str. I.C. Bratianu, nr. 11A, jud. 
Mehedinti, J25/460/2005, CIF: 17044001, aflata in 
procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinti, prin lichidator judiciar Yna Consulting 
SPRL si Consultant Insolventa SPRL, scoate la 
vanzare: Bunul imobil aflat în garantia creditorului 
ANAF cu rangul I * Teren extravilan + constructii 
situat in comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 7, 
judetul Timis, CF 401381, nr. cadastru 
A74/1/15/3/1/1, suprafata: 5750/11500 mp *, la 
pretul de pornire a licitatiei de 404.605,00 lei 
exclusiv T.V.A. ( pret diminuat cu 5% fata de 
pretul stabilit prin raportul de evaluare). Bunul 
imobil aflat în garantia creditorului ANAF cu 
rangul I * teren intravilan - categoria de folosinta 
HB (Helestee si Balti) situat in loc. Ghiroda, zona 
Nufarului,  jud. Timis in suprafata de 1550 mp - 
CF 405630, nr. cad HB174/6/2/1, nr. CF vechi 6041, 
la pretul de pornire a licitatiei de 83.500 EURO 
exclusiv T.V.A.(ce se va achita la cursul BNR din 
ziua plății). Titlul executoriu in baza caruia lichida-
torul judiciar procedeaza la vanzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronuntata de catre judeca-
torul sindic in dosarul de insolventa nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea loc în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de  28.02.2019 orele 13:oo. Parti-
ciparea la licitatie este conditionata de consem-
narea, a unei cautiuni de 10-20% din pretul de 
pornire al licitatiei si achizitionarea caietului de 
sarcini in suma de 300 lei + TVA cu cel putin 2 
orele inainte de ora licitatiei. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. 
RO54BRDE 260SV42893862600. Invitam pe toti 
cei care vor sa se prezinte la sedinta de licitatie la 
termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si 
pana la acel termen sa depuna oferte de cumpa-
rare. Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, 
sub sanctiunea prevazuta de lege. Relatii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@consultant-insolventa.
ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consul-
tant-insolventa.ro.

PIERDERI
l SC Marina Properties Construct SRL cu sediul 
in Cluj Napoca Str. Plopilor 38, ap.1, declaram 
pierdute si nule certificatele constatatoare elib de 
Recom.

l Pierdut Certificat de Inregistrare si Certificat 
constatator de la sediul social al SEVLASA SRL, 
Strada Finlanda, nr.6, Ap.1, Sectorul 1, Bucuresti, 
C.U.I. 34983991, J40/11081/2015. Le declar nule.

l Pierdut autorizaţie de funcţionare, emisă de 
primăria sector 4, cu nr. 000367 din 14.07.1999 pe 
numele Popa Traian  din Bucureşti, Olteniţei nr. 
218.

l Pierdut certificat de înregistrare al societăţii GM 
Smart Soluţions SRL, cu J40/4668/2013, CUI 
31477213, emis de ORC Bucureşti, cu sediul în 
Bucureşti sector 6, str. Valea Cascadelor nr. 21H, 
Depozitul 3 Confecţii Parter. Îl declar nul.

l Pierdut abonament lunar de metrou (însoţitor), 
pe numele Crosman Anişoara emis de DGASPC 
Sector 6 Bucureşti.

l Pierdut certificat de avizare nr. 1404/13.01.2010 
Dr. Societate Civilă Medicală al SCM Vinereanu şi 
Iosifescu. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de avizare pentru înregistrarea 
în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale  nr. 
1404/13.01.2010 al SCM Cardiogrup Vinereanu şi 
Iosifescu. Îl declar nul.

l SC QSR Partners SRL, înregistrată la RC Bucu-
reşti sub nr.J40/8118/30.05.2017, CUI: 37672078, 
cu sediul în Bucureşti, Sector 2, str.Suvenir, nr.3, 
ap.1, declară pierdute următoarele acte originale: 
Certificat înregistrare societate seria B nr.3430670 
eliberat de ORC Municipiului Bucureşti (1 filă); 
Rezoluția nr.72461/29.05.2017 pronunțată de ORC 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 
221294/26.05.2017 (2 file); Certificate constatatoare 
emise în temeiul art. 17, al. 1, lit.b, din Legea 
359/2004 eliberate de ORCMB la data de 
30.05.2017 (2 file). Actele se declară nule.

l Pierdut Contract de închiriere nr. 
03155/11.09.2000 privind spațiul- curte aferent 
imobilului din str.Turbinei, nr.3, sector 2, Bucureşti. 
Îl declar nul.


