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OFERTE SERVICIU
l Societate de construcții din 
Constanța ofer spre angajare 3 
locuri de muncitor necalificat (cod 
cor 931301). Tel.0241.589.282, 
e-mail: office@ecserv.ro.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Rușdea” Baia Mare, str.
Victor Babeș, nr.34, județul Mara-
mureș, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: -2 posturi de 
asistenți medicali generaliști la 
Secția Pneumologie Copii; -2 posturi 
de asistenți medicali generaliști la 
Compartimentul Îngrijiri Paliative și 
Recuperare Medicală Boli Respira-
torii; -1 post de asistent medical de 
nutriție și dietetică debutant la 
Blocul Alimentar. Condiţiile speci-
fice necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcțiilor 
contractuale sunt: a)pentru asistenți 
medicali generaliști: -studii postli-
ceale sau echivalente/studii de scurtă 
durată/studii superioare în speciali-
tate; -certificat de membru al 
OAMGMAMR, însoțit de avizul pe 
anul 2019; -șase luni vechime în 
specialitate; -absolvenți ai modulelor 
introductive și avansate de îngrijiri 
paliative pentru Compartimentul de 
Îngrijiri Paliative și Recuperare 
Medicală Boli Respiratorii; b)pentru 
asistent medical de nutriție și diete-
tică debutant la Blocul Alimentar: 
-studii postliceale sau echivalente/
studii de scurtă durată/studii superi-
oare în specialitate; -certificat de 
membru al OAMGMAMR; -nu se 
solicită vechime. Concursul se va 
desfășura conform calendarului 
următor: -01.04.2019, termenul-li-
mită de depunere a dosarelor; 
-09.04.2019, proba scrisă, ora 10.00; 
-12.04.2019, proba orală, ora 10.00. 
Relații suplimentare la sediul Spita-
lului de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae  Rușdea” Baia  Mare ,  
str.Victor Babeș, nr.34, județul  
Maramureș, telefon: 0262.275.995, 
interior: 114, site: www.spitalpneu-
mobaiamare.ro.

l  Spitalul Clinic de Pneumoftizio-
logie Constanța, cu sediul în munici-
piul Constanța, str.Sentinelei, nr.40, 
județul Constanța, organizează 

concurs, în conformitate cu HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea unui post contractual 
permanent vacant de muncitor cali-
ficat I întreținere, specialitate electri-
cian, în cadrul Serviciului RUNOS 
-Achiziții Publice -Aprovizionare 
- Tr a n s p o r t  - A d m i n i s t r a t i v. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 15.04.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
18.04.2019, ora 10.00. În conformi-
tate cu prevederile OMS nr.1470 din 
10.11.2011, pentru aprobarea criteri-
ilor privind angajarea și promovarea 
în funcții, grade și trepte profesio-
nale a personalului contractual din 
unități le sanitare publice din 
sectorul sanitar, candidații partici-
panți la concurs trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -9 ani 
vechime în meserie; -studii medii sau 
generale. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, la sediul 
spitalului, ora 10.00 -biroul RUNOS. 
Relaţii suplimentare la sediul spita-
lului, biroul RUNOS, persoană de 
contact: Paciu Luminița, telefon: 
0241.486.333.

l Primăria Comunei Crângeni, cu 
sediul în localitatea Crângeni, str.
Principală, nr.40, judeţul Teleorman, 
o r g a n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de bibliotecar, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 9.04.2019, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 
12.04.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime: nu 
este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Crângeni. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Crângeni, persoană de 
contact: Pirvan Florin Stelian, 
t e l e f o n :  0 2 4 7 . 4 3 5 . 1 7 7 ,  f a x : 
0247.435.177, e-mail: primaria.crin-
geni@yahoo.com.

l Academia Română -Filiala Timi-
șoara, cu sediul în Timișoara, Bd.
Mihai Viteazu, nr.24, organizează 

concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: 1 post 
economist I, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată, în cadrul 
Biroului Financiar-Contabilitate de 
la Filiala Timișoara a Academiei 
R o m â n e ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.04.2019, ora 10.00; 
- P r o b a  i n t e r v i u  î n  d a t a  d e 
16.04.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii economice: 
-superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau studii 
ciclul I Bologna completat cu ciclul 
II; -vechime în muncă: minim 7 ani 
în specialitate. Competențe: -compe-
tențe Microsoft Office, resurse 
umane, precum și programe de 
gestiune și contabilitate; -experiență 
în contabilitate și salarizare în 
domeniul bugetar. Cunoștințe: 
-cunoștințe în domeniul legislației 
contabile, achizițiilor publice și 
resurselor umane; -cunoașterea 
legislației în domeniul resurselor 
umane, cunoștințe în domeniul 
financiar- contabil. Abilități: -capa-
citatea de a respecta termenele 
impuse de legislația 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 Timișoara, cu 
sediul în Timișoara, Bd.Mihai 
Viteazu, nr.24, parter, cam.18, Biroul 
de Resurse Umane. Relaţii supli-
mentare  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 Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, judeţul Mara-
mureș, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante, din 
cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului Municipiului Sighetu 
Marmației, 1 post consilier juridic, 

grad profes ional  as is tent ,  la 
Compartimentul Juridic: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniile:  ști inţe juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor, 
potrivit art.57 din Legea nr.188/1999 
(r2), 1 an. Data desfășurării concur-
sului: -proba scrisă în data de 
23.04.2019, ora 10.00; -data și ora 
interviului vor fi comunicate ulterior. 
Condiţii de participare: generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 (r2).  Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ţiei, cam.6, în termen de maximum 
20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
nie i ,  Par tea  a  I I I -a .  Re la ţ i i 
suplimentare la sediul Primăriei 
Municipiului Sighetu Marmaţiei, 
număr de telefon: 0262.311.300, 
interior: 138, fax: 0262.311.296, 
persoană de contact:  Mesaros 
Alexandra, consilier superior- Salari-
zare,  Resurse Umane, e-mail : 
primaria@primariasighet.ro.

l Spitalul Orășenesc „Dr.George 
Trifon” Năsăud organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director: -director 
m e d i c a l .  C a l e n d a r  c o n c u r s : 
-15.03.2019-29.03.2019, ora 14.00 
-perioada pentru depunerea dosa-
relor de înscriere; -29.03.2019, ora 
15.00 -selecţia dosarelor și afișarea 
rezultatelor „admis”/„respins” la 
s ed iu l  sp i ta l u l u i  ș i  pe  s i t e ; 
-29.03.2019, ora 15.00-01.04.2019, 
ora 15.00 -depunerea contestaţiilor 
la selecţia dosarelor; -02.04.2019, ora 
15.00 -soluţionarea contestaţiilor și 
afișarea rezultatelor selecţiei dosa-
relor; -10.04.2019, între orele 9.00-
12.00 -susţinerea probei scrise/test 
grilă; -10.04.2019, între orele 13.00-
14.00 -susţinerea orală a proiectului 
de specialitate; -10.04.2019, ora 
14 .30  - in te rv iu l  de  se l ec ţ i e ; 
-10.04.2019, ora 16.00 -afișarea 
rezultatelor concursului; -10.04.2019, 
ora 16.00-11.04.2019, ora 16.00 
-depunerea contestaţiilor privind 
rezultatele concursului; -12.04.2019, 
ora 14.00 -afișarea rezultatelor 
concursului după soluţionarea 
contestaţiilor. Criteriile specifice sunt 
următoarele: a)pentru directorul 

medical: 1.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul medicină, specializarea 
medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin 
medic specialist; 3.au minimum 5 
ani vechime în specialitatea respec-
tivă. Locul de desfășurare a concur-
sului este la sediul Spitalului 
Orășenesc „Dr.George Trifon” 
Năsăud. Relaţii/informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
u n i t ă ţ i i  s a u  l a  t e l e f o n : 
nr.0263.360.684, int.233, cât și pe 
site-ul: www.spitalnasaud.ro

l Spitalul Orășenesc „Dr.George 
Trifon” Năsăud organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director: -director finan-
ciar-contabil. Calendarul concur-
sului: -15.03.2019-29.03.2019, ora 
14.00- perioada pentru depunerea 
dosarelor de înscriere; -29.03.2019, 
ora 15.00 -selecţia dosarelor și 
afișarea rezultatelor „admis”/
„respins” la sediul spitalului și pe 
s i te ;  -29 .03 .2019 ,  ora  15 .00-
01.04.2019, ora 15.00 -depunerea 
contestaţiilor la selecţia dosarelor; 
-02.04.2019, ora 15.00 -soluţionarea 
contestaţiilor și afișarea rezultatelor 
selecţiei dosarelor; -09.04.2019, între 
orele 9.00-12.00 -susţinerea probei 
scrise/test grilă; -09.04.2019, între 
orele 13.00-14.00 -susţinerea orală a 
p r o i e c t u l u i  d e  s p e c i a l i t a t e ; 
-09.04.2019, ora 14.30 -interviul de 
selecţie; -09.04.2019, ora 16.00 
-afișarea rezultatelor concursului; 
-09.04.2019, ora 16.00-10.04.2019, 
ora 16.00 -depunerea contestaţiilor 
privind rezultatele concursului; 
-11.04.2019, ora 14.00- afișarea 
rezultatelor concursului după soluţi-
onarea contestaţiilor. 1.Criteriile 
specifice sunt următoarele: b)pentru 
directorul financiar-contabil: 1.sunt 
absolvenţi de învăţământ universitar 
de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în profil 
economic; 2.au cel puţin 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor. 
Locul de desfașurare a concursului 
este la sediul Spitalului Orășenesc 
„Dr.George Trifon” Năsăud. Relaţii/
informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul unităţii sau la telefon 
nr.0263.360.684, int.233, cât și pe 
site-ul: www.spitalnasaud.ro
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l Primăria Oraşului Pogoanele, jud.
Buzău, închiriază suprafaţa de 
49ha, păşune pe raza teritorială a 
oraşului Pogoanele şi a satului 
Căldărăşti. Perioada de depunere a 
ofertelor: 15 zile lucrătoare de la 
data apariţiei prezentului anunţ. 
Licitaţia se va desfăşura la sediul 
Primăriei Oraşului Pogoanele în a 
17-a zi lucrătoare de la data apariţiei 
anunţului. Condiţii minime de parti-
cipare: a.Pot participa la procedura 
de atribuire a contractelor de închi-
riere persoane fizice sau juridice cu 
domiciliul, respectiv sediul sau 
punctul de lucru în oraşul Pogoa-
nele, care îndeplinesc condiţiile 
stipulate în caietul de sarcini. În 
acest sens, participanţii vor prezenta 
alături de cererea de înscriere la 
licitaţie, în copie, actul de identitate/
certificatul de înregistrare. b.Cererea 
formulată individual de către 
persoana fizică/persoana juridică, 
crescător de animale în cadrul colec-
tivităţii locale- odată cu cererea se 
depune o situaţie centralizatoare 
completată pe propria răspundere, 
din care să reiasă că deţine animale 
din speciile bovine, ovine, caprine şi 
ecvidee, înscrise în RNE, pentru 
care solicită suprafeţe de pajişti în 
vederea păşunatului. c.Cererea 
formulată de reprezentantul legal al 
formelor asociative legal constituite, 
însoțite de listele nominale, din care 
să reiasă că fiecare membru deţine 
animale din speciile bovine, ovine, 
caprine şi ecvidee, înscrise în RNE, 
cu acceptul acestora. d.Plicul cu 
documentele de participare se 
depune la Primăria Oraşului Pogoa-
nele, însoțit de o cerere de depunere 
pe care se menţionează numărul de 
înregistrare, data şi ora la care a fost 
depusă. Plicul depus trebuie să fie 
sigilat o singură dată cu lipici (să nu 
prezinte urme de resigilare) şi să 
conțnă toate elementele de partici-
pare, după depunere, neexistând 
posibilitatea de a aduce completări 
sau modificări la documentele 
depuse în plic. Plicul se va depune 
într-un singur exemplar, o singură 
dată, depunerea mai multor exem-
plare atrage după sine descalificarea 
ofertantului. e.Plicul va fi în format 
A4, pe care se va menţiona „Pentru 
participarea la licitaţia privind 
închirierea păşunii oraşului Pogoa-
nele”. f.Taxa de participare: Caiet 
de sarcini- 50Lei. Taxa de partici-
pare- 100Lei. Garanţia de partici-
pare (restituibilă)- 500Lei.

l Spitalul CETTT Sfântul Stelian 
Bucureşti, cu sediul în str.Cristian 
Pascal, nr.25-27, sector 6, Bucureşti, 
o r g a n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale vacante 
de asistent medical debutant -medi-
cină generală şi infirmieră. Crite-
r i i l e  m i n i m e  c a r e  t r e b u i e s c 
îndeplinite sunt: 1.Asistent medical 
debutant (PL), medicină generală 
-S ta ț ionar  de  Z i  Ps ih ia t r i e : 
-diplomă de şcoală sanitară postli-

ceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare, 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; 2.Infirmieră -Compar-
timent Toxicomanie: -şcoală gene-
rală; -curs de infirmiere organizat 
de Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România sau curs de 
infirmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia generală resurse umane şi 
certificare; -6 luni vechime în activi-
tate. Concursul/examenul se va 
desfăşura la sediul unității în peri-
oada  08 .04 .2019-11 .04 .2019 . 
Data-limită pentru depunerea 
d o s a r e l o r  d e  c o n c u r s  e s t e 
29.03.2019. Relații suplimentare la 
C o m p a r t i m e n t u l  R U N O S , 
tel.021.315.24.51 şi pe pagina de 
internet a instituției: http//www.
cetttsfantulstelian.ro

l Primăria Oraşului Tăşnad, județul 
Satu Mare, organizează concurs 
contractual de execuție vacantă de 
Șef serviciu SVSU. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: selectarea dosarelor de 
înscriere: în maxim cinci zile lucră-
toare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor; proba 
scrisă: în data de 09.04.2019, ora 
12.00, locația Primaria Oraşului 
Tăşnad; proba interviu se va comu-
nica ulterior. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcției publice 
sunt: studii medii absovite cu 
diplomă de bacalureat/studii gene-
rale; vechime minimă 3 ani; curs şef 
serviciu SVSU absolvit cu diplomă; 
permis conducere categ.B. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul insti-
tuției în termen de 10 zile de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Relații suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon 0261.825.860 sau 
pe www.primariatasnad.ro.

l Institutul Naţional de Cercetare 
-Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiş-
tilor, Nr. 409, Oraş Măgurele, Jud. 
Ilfov scoate la concurs 2 posturi 
Asistent cercetare stiinţifică cu 
contract individual de muncă pe 
durată determinată (01 Aprilie 2019 
-31 Octombrie 2020 fiind data de 
finalizare contract), norma întreagă, 
şi păstrarea acestora pe o perioadă 
de cel puţin doi ani (01 Noiembrie 
2020 -31 Octombrie 2022) de la fina-
lizarea proiectului, cu suportarea 
drepturilor salariale din alte surse, 
cu următoarele cerinţe: -Studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
ori studii echivalente (studii univer-
sitare de licenţă conform Legii nr. 
288/2004 privind organizarea studi-
ilor universitare) în domeniul Fizică, 
Matematică şi/ sau Stiinţa şi Ingi-
neria Materialelor; -Cunostinţe 

despre obţinerea de straturi subţiri; 
-Cunostinţe despre caracterizarea 
materialelor şi/ sau suprafeţelor; 
-Cunostinţe de operare PC şi MS-of-
fice; editare texte şi grafică compute-
rizată; -Cunostinţe de limba engleză, 
nivel minim B1 conform Cadrului 
European Comun de Referinţă 
pentru Limbi Străine; -Abilităţi de 
comunicare şi lucru în echipă. 
Posturile sunt cuprinse în planul de 
realizare al Contractului Complex 
nr. 60PCCDI/2018, PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0239, cu titlul „Obţi-
nerea şi  expertizare unor noi 
materiale biocompatibile pentru 
aplicaţii medicale. Locul desfăşu-
rării concursului: la sediul INOE 
2000 din str. Atomiştilor, Nr. 409, 
Oraşu l  Măgure le ,  Jud . I l fov. 
Înscrierea la concurs se face în 
termen de 30 zile de la data publi-
cării anunţului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul 
INOE 2000. Relaţii la telefon: - 
021/457.45.22.

CITAŢII
l Numitul Robe Dorin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com. Cosâm-
beşti, str. Daliei, nr. 4, jud. Ialomița, 
este chemat, în calitate de pârât, la 
Judecătoria Slobozia, în data de 
25.04.2019, ora 08:30, în dosarul nr. 
5794/312/2018, având ca obiect 
modificare exercitare autoritate 
părintească, reclamanta fiind Tincu 
Vasilica.

l Mirică Ligia-Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, Bld.
Oltenia, nr. 1, Bl. 164K, Sc. 1, Et. 8, 
Ap. 26, Judeţul Dolj, este citată în 
data de 25.04.2019, Ora 09.00, la 
Judecătoria Craiova, cu sediul în 
Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 30, 
Județul Dolj, Completul CMF 6, în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 
24622/215/2018, având ca obiect 
divorț, reclamant fiind Mirică 
Marian Sorinel.

l Aducem la cunoştința publică 
faptul că pe rolul Judecătoriei 
S e g a r c e a  s e  a f l ă  d o s a r u l 
nr.343/304/2019, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții 
numitului Stan P. Stan, născut la 
data de 23.07.1882, cu ultimul domi-
ciliu cunsocut în com.Gângiova, sat 
Comoşteni, jud. Dolj şi invităm orice 
persoană care cunoaşte date în 
privința dispărutului să le comunice 
instanței de judecată.

DIVERSE
l SC Triconf SA anunta proprie-
tarul de la str. Lainici nr 14, sector 1, 
Bucuresti, intenţia privind elabo-
rarea PUD Str. Lainici nr 12, Sector 
1, Bucureşti, în vederea realizării 
autorizaţiei de construire imobil 
D+P+2+M. Observaţiile şi propune-
rile pot fi transmise în termen de 15 
zile la Primăria Sector 1, str. Banu 
Manta nr 9, sector 1, Bucureşti.

l Anunt public SC Demo Tech 
Invest SRL, cu sediul in Suceava, 
Str. Cernautilor, Nr. 99, Cam. 30, 
titular al activitatii recuperarea 
materialelor reciclabile sortate, cod 
CAEN 3832, ce se desfasoara pe 
teritoriul Romaniei, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a autorizatiei de mediu 
pentru activitatea declarata. Infor-
matii privind documentatia depusa 
pot fi obtinute la sediul ANPM din 
Bucuresti, Splaiul Independentei Nr. 
294, Sect. 6, in zilele de luni - vineri , 
intre orele 8,00 -16,30. Observatiile 
publicului, contestaţiile, sugestiile 
legate de activitate se depun în scris, 
sub semnătură şi cu datele de identi-
ficare, la sediul ANPM, pe toata 
durata derularii procedurii de auto-
rizare.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert evaluator. Subscrisa 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
R F O  n r.  0 6 4 9 ,  a v â n d  C U I 
31215824, prin reprezentant ec. 
Popescu Emil, în calitate de în cali-
tate de administrator judiciar al 
debitoarei SC Consov SGM SRL, cu 
sediul în Bechet, str. Nisipului nr. 6, 
jud. Dolj, număr de înregistrare în 
registrul comerţului J16/1411/2014, 
cod indentificare fiscală C.U.I. 
33558055, numit prin Sentinta din 
data de 05.09.2017 pronunţată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 
4659/63/2017, în temeiul dispoziți-
ilor art. 61 din Legea 85/2014 anga-
jeaza expert evaluator membru 
ANEVAR care sa efectueze proce-
durile de evaluare pentru bunurile  
mobile *Cap tractor Marca Scania 
tip 114L, culoare gri, nr. De inma-
t r i c u l a r e  D J 1 6  N A J ,  s e r i e 
XLEP4X2005104859, Semiremorca 
marca schwarzmuller cu prelata 
r o s i e ,  n r.  d e  i n m a t r i c u l a r e 
DJ10YSZ, Cap tractor marca Man, 
tip TGA 17-440, culoare albastru, 
nr. de inmatriculare DJ14NAJ, 
Semiremorca marca Kogel cu 
prelata gri, nr. de inmatriculare 
DJ19 NAJ”, bunuri mobile aflate in 
proprietatea debitorului SC Consov 
SGM SRL in vederea stabilirii 
valorii de piata. Lichidatorul judi-
ciar precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea procedurilor 
de evaluare trebuie să cuprindă: 
-onorariul solicitat pentru efectu-
area procedurilor de evaluare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite şi contribuții); -peri-
oada de timp de efectuare a proce-
durile de evaluare din momentul 
desemnarii. Ofertele pot fi trans-
mise pe fax 0252354399 sau email 
office@consultant-insolventa.ro sau 
direct la sediul din Dr.Tr. Severin, 
str. Zabrăuțului, nr.7A, jud. Mehe-
dinți  până la data de 20.03.2019 
orele 16:00. Lichator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, ec. 
Emil Popescu.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert evaluator. Subscrisa 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul social în Municipiul Drobeta 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți, înregistrată în 
Registrul Formelor de Organizare 
sub numărul: RFO II-0649, CIF 
31215824, reprezentată de asociat 
coordonator ec. Emil Popescu, în 
calitate de administrator judiciar al 
debitoarei SC Geosonda SRL cu 
sediul în loc. Bistrita nr. 55, jud. 
Mehedinti, având CUI 29272313, 
înregistrată la Oficiul Registrul 
Comerţului de pe langa Tribunalul 
Mehedinti sub nr. J25/176/2017, 
conform incheierii de sedinta din 
data de 17.12.2018 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti prin judecă-
torul  -  s indic  în  dosarul  nr. 
2669/101/2018, în temeiul dispoziți-
ilor art. 61 din Legea 85/2014 anga-
jeaza expert evaluator membru 
ANEVAR care sa efectueze procedu-
rile de evaluare pentru bunurile  
mobile * Foreza - 2 buc, Sapa Pilot 
DHT, Fiat Doblo, Ford Transit, 
Motocompresor, Renault Trafic, 
Rulota, Plasma LG, Sistem suprave-
ghere video, Telefon iPhone 8”, 
bunuri mobile aflate in proprietatea 
debitorului SC Geosonda SRL in 
vederea stabilirii valorii de piata. 
Lichidatorul judiciar precizează 
faptul că ofertele cu privire la efec-
tuarea procedurilor de evaluare 
trebuie să cuprindă: -onorariul soli-
citat pentru efectuarea procedurilor 
de evaluare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi contri-
buții); -perioada de timp de efec-
tuare a procedurile de evaluare din 
momentul desemnarii. Ofertele pot 
fi transmise pe fax 0252354399 sau 
email office@consultant-insolventa.
ro sau direct la sediul din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud. 
Mehedinț i   până la  data  de 
20.03.2019 orele 16:00. Lichator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, ec. Emil Popescu

l Dispozit iv Sentință Civi lă 
nr.1585/06.09.2018, Tribunalul 
Bucureşti, Secția a V a Civilă, Dosar 
nr. 17479/3/2017’’ Pentru aceste 
motive în numele legii hotărăşte: 
Admite în parte acțiunea formulată 
de reclamantul Centrul Romăn 
pentru Administrarea Drepturilor 
Artiştilor Interpreți- CREDIDAM, 
cu sediul în Bucureşti, str. C. A. 
Rosetti nr.34, sector 2, în contradic-
toriu cu pârâta SC Radio 1 Plus  
Media SRL, cu sediul în localitatea 
Satu Mare, Piața 25 Octombrie, 
spațiul comercial 55/2, bl.5, județul. 
Satu Mare. Obligă pârâta la plata 
către reclamantă a sumei de 8950,6 
lei remunerație datorată artiştilor 
interpreți pentru radiodifuzarea 
fonogramelor pe postul de radio 
”RADIO UNU SATU MARE” pe 
perioadele 01.10.2014-31.12.2014; 
01.04.2015-30.07.2015, 05.08.2015-
31.12.2016, precum şi la plata sumei 
de 7439,66 lei penalități de întărziere 
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calculate până la data de 10.06.2018. 
Obligă pârâta să pună la dispoziția 
reclamantului lista completă a fono-
gramelor utilizate în serviciile de 
programe pe perioadele 01.10.2014 
-  3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ;  0 1 . 0 4 . 2 0 1 5  - 
30.07.2015; 05.08.2015 - 31.12.2016. 
Respinge cererea de obligare a 
pârâtei la încheierea autorizației 
licență neexclusivă. Obligă pârâta la 
plata sumei de 3100 lei cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în termen 
de 30 zile de la comunicare. Pronun-
țată  în  ședință  publ ică ,  az i , 
06.09.2018.

l Această informare este efectuată 
de către  SC Consal Trade Cariera 
SRL, cu sediul în localitatea N. 
Bălcescu, str. Carierei, nr. 5, județul 
Constanța, tel-: 0724.343.820, ce 
intenționează să solicite de la Admi-
nistrația Bazinală de Apă Prut-
Bârlad, Aviz de amplasament pentru 
„amenajare iaz piscicol-Nicorești 1, 
judeţul Galați”. Această invesție este 
nouă. Ca rezultat al acestei lucrări 
nu rezultă ape uzate. Această solici-
tare de aviz este conformă cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Persoanele ce doresc să obțină 
informații suplimentare sau intenți-
onează să transmită sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului 
la adresa mai sus menționată, după 
data de 15.03.2019.

l CII Stefanescu Ovidiu Alin 
anunta deschiderea procedurii gene-
rale a insolventei a debitorului SC 
Mags Construct SRL, dosar nr. 
428/90/2019 pe rolul Tribunalului 
Valcea. Termenul limită pentru 
depunerea creantelor este 27.03.2019 
.Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 10.04.2019. Termenul 
pentru afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 30.04.2019. Termen  
sedinta adunarea creditorilor 
15.04.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al societăţii Donaris Tours 
SRL cu sediul în București, Şoseaua 
Virtuţii, nr.7, bl.R3, scara 2, parter, 
Spaţ iu l  S3 ,  s ec tor  6 ,  având 
J40/4980/1998, CUI RO10595925, 
convoacă Adunările Generale Ordi-
nară și Extraordinară ale Asocia-
ților, în ședinţă ordinară în data de 
26.03.2019, ora 10 (AGA Ordinară) 
și respectiv ora 10:30 (AGA Extraor-
dinară), la Sala de conferințe și 
întruniri situată la etajul X al 
clădirii -„Centru de Afaceri” din 
Pitești, Bld. I.C. Brătianu, nr. 50-52, 
Jud. Argeș, cu următoarea ORDINE 
DE ZI: (I) Adunarea generală ordi-
nară: 1.Prezentarea, discutarea și 
aprobarea raportului de gestiune 
asupra activităţii economico-finan-
ciare la 31 decembrie 2018; 2.
Prezentarea, discutarea și aprobarea 

raportului cenzorilor încheiat în 
urma verificării asupra activităţii 
economico-financiare pe anul 2018; 
3.Prezentarea, discutarea și apro-
barea Bilanţului Contabil și a 
Contului de Profit și Pierderi pe anul 
2018; 4.Prezentarea, discutarea și 
aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pe anul 2019; 5.Prezen-
tarea, discutarea și aprobarea 
programului de investiţii pe anul 
2019; 6.Stabilirea bugetului pe anul 
2019 pentru administratori și 
cenzori; 7.Diverse probleme în 
competența de rezolvare a Adunării 
Genera le  a  Asoc ia ț i l o r.  ( I I ) 
Adunarea generală extraordinară: 
1.Prezentarea și ratificarea Hotărâ-
rilor luate de Consiliul de Adminis-
traţie al societăţii în intervalul scurs 
de la ultima Adunare a Asociaţilor 
până la data prezentei; 2.Manda-
tarea Consiliului de Administraţie 
pentru a negocia și încheia în 
numele și pe seama societăţii acte 
juridice prin care să dobândească 
bunuri pentru aceasta sau să înstrăi-
neze, să închirieze, să schimbe ori să 
constituie în garanţie bunuri aflate 
în patrimoniul societăţii indiferent 
de valoarea acestora precum și 
pentru negocierea și semnarea în 
numele și pentru societate a actelor 
adiţionale pentru prelungirea/modi-
ficarea facilităților de credit și a 
garanţiilor aferente, angajate de 
societate la diverse bănci sau a 
actelor necesare pentru contractarea 
unor facilităţi de credit noi de la 
un i tă ţ i l e  bancare ;  3 .Diverse 
probleme în competența de rezol-
vare a Adunării Generale a Asocia-
ț i lor.  În s i tuaţia  neintrunir i i 
quorumului statutar la prima 
ședinţă, se anunță a II-a convocare  
a Adunărilor Generale ale Asocia-
ților pentru data de 27.03.2019, ora 
10 (AGA Ordinară) și respectiv 
10,30 (AGA Extraordinară), în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. 
Începând cu  data  publ icăr i i 
prezentei, Convocatorul, situaţiile 
financiare anuale, raportul anual al 
Consiliului de Administraţie și al 
cenzorilor, textul integral al docu-
mentelor și materialelor informative 
cu privire la punctele de pe ordinea 
de zi și care urmează a fi prezentate 
Adunării Generale, precum și 
proiectul de hotărâre a AGA, sunt 
puse la dispoziţia asociaţilor la 
sediul societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 10-14, unde pot fi consul-
tate și completate de aceștia. Preșe-
dinte C.A.

l Convocator: Societatea Faberrom 
SA, prin Președintele Consiliului de 
Administraţie convoacă, în baza 
Legii 31/1990, ședinţa Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor și 
a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor în data de 18.04.2019, 
ora 15.00, respectiv ora 16:00, la 
sediul din București, Bd. Iuliu 
Maniu nr. 7, Sector 6, clădirea Corp 
N. Ordinea de Zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor: 1. 

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
situaţiilor financiare aferente anului 
2018; 2. Prezentarea Raportului 
Consiliului de Administraţie aferent 
anului 2018; 3. Prezentarea Rapor-
tului auditorului aferent anului 
2018; 4. Descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administraţie  pentru 
exerciţiul financiar  2018; 5. Prezen-
tarea, analiza și aprobarea Bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru anul 
2019 și a Bugetului de investiţii 
pentru anul 2019; 6. Punerea în 
discuţie privind distribuirea de divi-
dende brute aferente anului 2018; 7. 
Revocarea următorului membru al 
Consiliului de Administrație și 
descărcarea de gestiune a acestuia: 
-dl. Cernea Mihail Valentin, cetățean 
român, cu domiciului în București, 
str. Agnita nr. 51, Sector 6, identi-
ficat cu C.I., seria RX, nr. 789393, 
CNP 1870304460063, emis de 
SPCEP, Sector  6 ,  la  data de 
24.09.2015, având studii superioare 
în domeniul științelor sociale; 8. 
Numirea unui nou membru în 
Consiliul de Administrație, fără 
puteri de reprezentare, pentru un 
mandat de 4 ani, începând cu data 
de 05.05.2019, în persoana: -dnei. 
Raluca Nicu, cetăţean român, cu 
domiciliul în București, Bld. Mihail 
Kogălniceanu nr. 101, et.1, ap.5, 
București, Sector 5, identificat cu 
C.I., seria RX, nr. 582234, CNP 
2780930034993, emis de SPCEP 
Sector 5, la data de 26.09.2014, 
având studii superioare în domeniul 
economie i  agroa l imentare  ș i 
mediului; 9. Prelungirea mandatului 
urmatorilor membrii ai Consiliului 
de Administraţie pentru o perioadă 
de 4 ani, începând cu 05.05.2019: 
Danie la  Schoppmeyer,  Popa 
Constantin, Schoppmeyer Christian 
Josef, Popa Oana; 10. Diverse. 
Ordinea de Zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor: 1. 
Actualizarea Actului Constitutiv 
pentru a ref lecta modificarea 
componentei Consiliului de Admin-
straţie conform celor decise de 
AGOA. Art. 18 alin (3) va avea 
următorul conținut, restul artico-
lului rămânând nemodificat: Consi-
liul de Administrație are următoarea 
componență:  1.  Schoppmeyer 
Daniela, cetăţenie română, Preșe-
dinte Consiliu de Administrație, 
Director  General ,  născută la 
24.05.1980 în București,  CNP 
2800524450018, CI seria DP nr. 
142263, adresa București,  Bd. 
General Vasile Milea, nr.9, bl.A, 
sc.A, et.2, ap.9, sector 6; 2. Schopp-
meyer Christian, cetăţenie germană, 
Membru, născut la 01.06.1977, în 
Paderborn, Germania, act identitate 
C4W3F8HV2, adresa București, Bd. 
General Vasile Milea, nr.9, bl.A, 
sc.A, et.2, ap.9, sector 6; 3. Popa 
Oana, cetăţenie română, Membru, 
născută la 12.12.1975, în București, 
CI seria RR, nr. 573989, adresa 
București, str. Azurului, nr.5, bl. 
118A, sc.A, et.6, ap.38, sector 6; 4. 
Popa Constantin, cetăţenie română, 

Membru, născut la 03.03.1972 în 
București, CI seria RK nr. 083652, 
adresa București, str. Azurului, nr.5, 
bl. 118A, sc.A, et.6, ap.38, sector 6; 
5. Raluca Nicu, cetăţenie română, 
Membru, născută la 30.09.1978 în 
București, CI seria RX nr. 582234, 
Bld. Mihail Kogalniceanu nr.101, 
et.1, ap.5, sector 5; 2. Mandatarea 
dnei. Pupazan Irina Ionela, domici-
liată în Mun. Tg-Jiu, str. Romanești 
nr. 111 A, jud. Gorj, identificată cu 
CI seria GZ, nr. 690820, eliberată de 
S P C L E P  T g - J i u  l a  d a t a  d e 
10.04.2018 să efectueze formalitățile 
de  înregistrare  a  hotărâri lor 
Adunării la Registrul Comerțului, 
precum și orice alte formalități nece-
sare pentru aplicarea acestora. În 
cazul în care la data de 18.04.2019, 
ora 15.00 nu se întrunesc condiţiile 
de cvorum necesare, se fixează cea 
de-a doua Adunare Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Societăţii și cea 
de-a doua Adunare Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor Societăţii 
pentru data de 19.04.2019, ora 15.00, 
respectiv ora 16:00, în același loc și 
cu aceeași ordine de zi. Președintele 
Consil iului  de Administraţie, 
Daniela Schoppmeyer.

LICITAŢII
l Licitație publică cu strigare a 
două spații comerciale (chioșcuri), în 
suprafață utilă de 2,70 mp/fiecare 
situate în incinta stațiilor de trans-
port în comun din orașul Breaza, 
județul Prahova. - data licitației: 
08.04.2019, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Breaza; - data limită de 
depunere a documentelor prevăzute 
în Caietul de sarcini:  05.04.2019, 
ora 15:00; - prețul de pornire al lici-
tației:  55,00  lei/mp/lună; - taxa de 
participare la licitație: 25 lei (neram-
bursabilă); - prețul Caietului de 
sarcini: 15 lei, nerambursabili, se 
procura de la sediul Primăriei 
Breaza; - garanția de participare: 
100 lei.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare din 
antet, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
G . S . C .  E c o  C o n s t r u c t  S R L , 
desemnat prin incheierea de sedinta 
din data de 20.06.2017 pronuntata 
in dosar nr. 17679/3/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia 
a VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunurilor mobile aflate in 
proprietatea G.S.C. Eco Construct 
SRL, constand mijloc de transport 
compus din autoturism Peugeot 307, 
VF33CNFUK83874116,  2004, 
benzina, 1587 CC/ 80 Km, in valoare 
de 960 euro fara TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
22.03.2019 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul mobil nu se vor adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza licitatii saptamanale la 

aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona 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 200 lei exclusiv TVA. Achizi-
tionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Jordache Grup SRL desemnat prin 
incheierea de sedinta din data de 
14.11.2017, pronuntata in dosar nr. 
24087/3/2010 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica a bunurilor 
mobile constand in centrala Telefo-
nica Panasonic - 1 buc, masina 
finisat beton - 2 buc, vibrator beton 
-1 buc, nivela rotative Hilti - 1 buc, 
mobilier birou - 1 buc, unitate calcu-
lator + monitor - 3 buc, imprimanta 
HP - 1 buc, bidon cumpana - 1 buc, 
aragaz - 1 buc, congelator - 1 buc, 
frigider Hansa - 1 buc. Vanzarea 
bunurilor mobile apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data de 
25.03.2019 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile nu se vor adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 9 (noua) licitatii sapta-
manale, în datele de 01.04.2019, 
08.04.2019, 15.04.2019, 22.04.2019, 
06.05.2019, 13.05.2019, 20.05.2019, 
27.05.2019 si 03.06.2019, la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a lici-
tatiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul  acestora,  conditi i le  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 la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin vira-
ment bancar. Valoarea caietului de 
sarcina se stabileste in functie de 
valoarea bunurilor mobile achizitio-
nate, dupa cum urmeaza: pentru 
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bunurile mobile ale caror valoare 
este cuprinsa intre 0- 500 lei, 
valoarea caietului de sarcini este de 
50 lei/ TVA, pentru bunurile mobile 
ale caror valoare este cuprinsa intre 
501- 5.000 lei, valoarea caietului de 
sarcini este de 100 lei/ TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este obli-
gatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Consiliul Judeţean Vâlcea, C.U.I. 
2540929, cu sediul în municipiul 
Râmnicu Vâlcea, strada General 
P r a p o r g e s c u  n r. 1 ,  t e l e f o n 
0250/732901, fax 0250/735617, 
adresă e-mail: cjvalcea@vl.e-adm.ro, 
organizează  l i c i taţ ie  publ ică 
deschisă pentru concesionarea unui 
teren în suprafață de 1.472 mp, 
proprietate publică a Județului 
Vâlcea ,  s i tuat  în  munic ip iu l 
Râmnicu Vâlcea, strada Remus 
Bellu nr.3, județul Vâlcea, în scopul 
construirii unui centru de radiote-
rapie. - Concedent: Consiliul Jude-
ţean Vâlcea; - Durata concesiunii: 25 
ani; - Documentaţia de atribuire a 
concesiunii se poate achiziţiona de 
la sediul Consiliului Judeţean 

Vâlcea, Compartimentul Adminis-
trarea Domeniului Public şi Privat, 
etajul III, camera 55, contra sumei 
de 50 lei/exemplar, care se va achita 
la casieria instituţiei; - Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
08.04.2019; - Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 16.04.2019, ora 
1000 la registratura generală a 
Consiliului Judeţean Vâlcea; - Ofer-
tele se vor depune în două exem-
plare (original şi copie); - Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc la sediul concedentului, 
etajul III, camera 55, în data de 
16.04.2019, ora 12:00; - Actele dove-
ditoare privind calităţile şi capacită-
ţile ofertanţilor sunt prevăzute în 
documentaţia de atribuire a concesi-
unii; - Contestaţiile se depun la 
sediul concedentului, registratura 
generală; - Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
executarea, modificarea şi încetarea 
contractului de concesiune se reali-
zează potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modi-
ficările ulterioare, iar acţiunea în 
justiţie se introduce la Secţia de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Vâlcea, municipiul Râmnicu 

Vâlcea, str.Scuarul Revoluţiei nr.1, 
tel. 0250/739120, fax: 0250/732207, 
e-mail: tribunalulvalcea@yahoo.
com; - Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către ziarul local, nați-
onal şi Regia Autonomă ”Monitorul 
Oficial” - 15.03.2019.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional trans-
port marfa pe numele Ivaşcu Costin. 
Îl declar nul.

l Declar pierdut şi nul Registru 
Unic de Control al societății Voedil 
I r c o s  C o n s t r u c t  S R L ,  C U I : 
36563587, J16/1353/2018, cu sediul 
social în str.  Deceneu, nr. 13, 
Craiova, Dolj.

l Pierdut Certificat Profesional 
pentru conducătorii auto care efec-
tuează transport rutier în regim de 
taxi, eliberat de ARR Tulcea, la data 
de 16.04.2016, pe numele Ivancenco 
Sabin-Constantin. Îl declar nul.

l Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor 
si Pescarilor Sportivi Sibiu -AJVPS 
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Consti-

tuţiei, bl.20, CUI 2577090, declară 
pierdut  CERTIFICATUL DE 
ÎNREGISTRARE, eliberat de grefa 
Judecătoriei Sibiu.

l IPC GOODIES SRL-D, înregis-
trată  la  ONRC sub numărul 
J10/874/2017, CUI: 37895886, 
pierdut certificat de înregistrare 
seria B, nr.3546900 şi certificate 
constatatoare nr. 26950/05.07.2017, 
nr. 4406/21.02.2018. Le declar nule.

l Subscrisa Creative Fast Food SRL 
c u  n r.  d e  o r d i n e  l a  O R C 
J40/16242/2016 CUI 36827565 
declar pierdute si nule urmatoarele 
documente: certificat de inregistrare 
seria B nr. 3237828 emis de O.N.R.C. 
Bucuresti la data de 13.12.2016 si 
certificat constatator emis in baza 
legii nr. 359/2004 privind autorizarea 
sediului social cu nr 443169 emis la 
data de 10.11.2016 si certificat de 
inregistrare in scopuri de tva seria B 
nr. 1364960 emis de Agentia Natio-
nala de Administrare Fiscala la data 
de 03.10.2017.

l Pierdut certificat profesional ptr. 
manager transport marfă cu seria 

0030031, pe numele Stanciu Cornel. 
Îl declar nul. 

l Pierdut numărul de ordine al 
casei fiscale cu seria 1207P26791, 
serie MB nr. 0356173731, eliberat de 
DGRFP Bucureşt i ,  a l  f i rmei 
Zamorex Bucureşti SRL, cu sediul în 
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 
45, sector 5. 

l Pierdut certificat constatator emis 
de Oficiul Registrul Comerţului al 
societăţii comerciale Beleza Store 
SRL, cu sediul social în Bucureşti, 
sector 5, Şoseaua Panduri nr. 5, bl. 
P31, scara 1, etaj 3, apt. 13, cod unic 
de înregistrare RO 22311644, din 
24.08.2007, numărul de ordine în 
Registrul Comerţului J40/16016/ 
2007, identificată unic, EUID RO 
ONRC, J40/16016/2007. Îl declar nul.

l Pierdere a următoarelor două 
acte: carte de intervenţie pt. aparate 
de marcat electronice şi fiscale, 
a v â n d  u r m ă t o a r e l e  s e r i i : 
97AX815186; 97AX815430, organul 
emitent :  Romanian  Bus iness 
Consult, numele societăţii titulare: 
Mega Image SRL.


