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➤ alege ziua apariţiei
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OFERTE SERVICIU
l Angajam vanzatoare chiosc Gara 
de Nord, program 24 cu 48. Lucreaza 
10 zile pe luna. Salariu 2000 - 3000 
lei. Telefon 0722304368.

l SC Fibro Metals SRL cu punct de 
lucru in Mogosoaia, Ilfov , angajeaza 
operator masini semiautomate si 
automate pentru fabricarea fibrelor 
metalice. Cerinte: limba engleza, 
limba sarba, vechime minim 2 ani 
Relatii la tel: 0725348864.

l Erata. Spitalul Municipal Urziceni, 
care in baza HG 286/2011 a publicat 
in data de 16.10.2019 scoaterea 
postului de spalatoreasa la concurs, 
anunta ca din motive obiective 
concursul nu se mai organizeaza in 
conformitate cu art.37 alin.2 din HG 
286/2011.

l Societatea SC Elprest Gostilele 
SRL, cu sediul in sat Tamadau Mare, 
com.Tamadau Mare, jud.Calarasi, 
CUI RO26283962, tel.0722694300, 
angajeaza 5 muncitori necalificati in 
agricultura, COD COR 921302. 
CV-urile se pot trimite la adresa de 
mail: tancueugen@yahoo.com pana la 
data de 24.10.2019. Selectia va avea 
loc in data de 25.10.2019.

l Angajăm barman cu sau fără expe-
riență în domeniu la Pensiunea Balu 
din localitatea Harghita-Băi. Depu-
nere dosare pentru concurs: între 
18-21 octombrie 2019. Concursul va 
avea loc în data de 22.10.2019, la 
sediul societății din Harghita-Băi. 
M a i  m u l t e  i n f o r m a ț i i  l a : 
0728.542.542.

l Penița Veselă SRL angajează mani-
pulant mărfuri (COR 933303), pentru 
sediul din comuna Afumați, județul 
Ilfov. Programări interviu la telefon: 
0744.701.879. Candidații trebuie să se 
prezinte la interviu cu CV.

l U.M. 01308 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de personal civil 
contractual, după cum urmează: 1 
post economist gr.II/ studii superi-
oare, vechime în specialitatea studi-
ilor de minimum 3 ani. Calendarul 
concursului: -12.11.2019, ora 11:00– 
proba scrisă; -15.11.2019, ora 11:00– 
interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor– 01.11.2019, ora 16:00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
01308 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti- 
Măgurele nr. 33-35, sector 5, Bucu-
reşti, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Datele de 
contact ale secretariatului, telefon 
021/4200418/ int.724.

l Şcoala Gimnazială „Grigore 
Moisil”, cu sediul în localitatea Satu 
Mare, str.Mileniului, nr.1, judeţul 
Satu Mare, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: îngrijitor: 1 post 
-perioadă determinată, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 

desfăşura astfel: -Depunerea dosa-
relor până la data de 25 octombrie 
2019, ora 12.00; -Proba scrisă în data 
de 4 noiembrie 2019, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 4 noiembrie 2019, 
ora 12.30; -Proba practică în data de 
4 noiembrie 2019, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime: 
minim 2 ani vechime în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale 
„Grigore Moisil” Satu Mare, str.Mile-
niului, nr.1, la secretariatul şcolii. 
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii 
Gimnaziale „Grigore Moisil” Satu 
Mare, persoană de contact: Bălaj 
Angela, telefon: 0261.714.386, e-mail: 
scmoisil@yahoo.com.

l Unitatea Militară 02031 Bucureşti, 
din Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concurs pentru ocuparea 
a 4 posturi vacante astfel: -inginer 
special ist  IA instalați i  pentru 
construcții/ construcții civile, indus-
triale şi agricole; -tehnician IA în 
construcții/tehnician instalator 
cons t ruc ț i i ;  - t ehn ic ian  IA în 
construcții/  tehnician cadastru 
funciar, topograf; -muncitor calificat I 
tâmplar. Concursul se va desfăşura la 
sediul UM 02031 Bucureşti, astfel; 
-proba scrisă în data de 12.11.2019, 
începând cu ora 11.00; -interviul în 
data de 19.11.2019, începând cu ora 
10.00. Data-limită de depunere a 
dosarelor la sediul UM 02031 Bucu-
reşti este de 01.11.2019, ora 15.00. 
Persoană de contact: Cpt.Sofica 
Constantin, telefon: 021.776.42.75, 
int.109.

l Şcoala Gimnazială Bumbeşti-Pițic, 
cu sediul în localitatea Bumbeşti-
Pițic, str.Principală, nr.68, județul 
Gorj, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual, aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificată şi completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
îngrijitor, post vacant contractual, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii; -vechime în 
muncă: 3 ani; -domiciliul: în comuna 
Bumbeşti-Pițic. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -proba 
scrisă în data de 8 noiembrie 2019, 
ora 09.00, la sediul instituției; -proba 

practică în data de 8 noiembrie 2019, 
ora 12.00, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la afişare, la 
sediul instituției. Date contact: Ilie 
G e o r g e - C o n s t a n t i n ,  t e l e f o n : 
0726.534.208.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr.
Alexandru Gafencu” cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul Mamaia 
96, judeţul Constanţa organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
vacante de execuţie, de personal civil 
contractual, pe durată nedeterminată, 
astfel: -brancardier în Secţia chirurgie 
generală, studii generale, nu se soli-
cită vechime în specialitate = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Spitalului Militar 
de Urgenţă Constanţa: 04.11.2019, 
ora 15.30; Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba practică în data de 
13.11.2019, începând cu ora 09.00; 
-Proba de interviu în data de 
19.11.2019, începând cu ora 10.00; 
Loc de desfăşurare: sediul unităţii; 
Relaţii suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa; 
Persoană de contact: p.c.c. Semco 
Vera, tel. 0241660390/107.

l Centrul Medical de Diagnostic şi 
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae 
Kretzulescu” Bucureşti din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, orga-
nizează concurs în vederea încadrării, 
pe perioadă nedeterminată, prin 
recrutare din sursă externă, în condi-
ţiile Legii nr. 53/2003 –Codul muncii, 
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 23/2015, 
O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi 

având în vedere Memorandumul cu 
tema: Aprobarea deblocării unor 
posturi vacante în M.A.I. nr. 23808 
din 28.11.2018 şi Nota nr. 1040977 
din 27.09.2019 privind necesitatea 
încadrării postului vacant de personal 
contractual, a postului de asistent 
medical principal din cadrul Labora-
torului radiodiagnostic şi imagistică 
medicală, poziţia 320 din statul de 
organizare al Centrului Medical de 
Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, 
subordonat Direcției Medicale. Se 
solicită: •liceul sanitar cu durata de 5 
ani sau echivalare de studii/ studii 
postliceale sanitare sau echivalente 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform H.G. nr. 797/1997 
privind echivalarea studiilor absol-
venţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare în specialitatea 
radiologie, imagistică medicală; 
•vechime în muncă de minim 5 ani; 
•vechime în specialitate de minim 5 
ani ca asistent medical de radiologie, 
imagistică medicală. Pentru înscriere, 
candidații vor prezenta dosarul de 
concurs secretarului comisiei de 
concurs, până la data de 01.11.2019, 
ora 14:00, în zilele lucrătoare, între 
orele 12:00-14:00, la sediul Centrului 
Medical de Diagnostic şi Tratament 
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” Bucureşti, din municipiul 
Bucureşti, strada Mihai Vodă, nr. 17, 
sector 5, etaj 5, telefon 021.303.70.80, 
interior 30.650. Concursul se va 
desfăşura la sediul Centrului Medical 
de Diagnostic şi Tratament Ambula-
toriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” 
Bucureşti din municipiul Bucureşti, 
strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, 
astfel: -05.11.2019- selecţia dosarelor 

de concurs; -26.11.2019- proba scrisă 
(test grilă); -02.12.2019- interviul. 
Relații suplimentare privind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, calendarul de desfăşurare a 
concursului, tematica şi bibliografia 
se pot obține de la sediul Centrului 
Medical de Diagnostic şi Tratament 
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” Bucureşti, precum şi pe pagina 
de internet www.cmdta.mai.gov.ro, 
secţiunea -Carieră- Anunţuri.

l Ministerul Economiei organizează 
concurs de recrutare în data de 
11.11.2019, ora 10.00 (proba scrisă), 
pentru ocuparea pe durată nedeter-
minată, a 6 posturi vacante corespun-
zătoare unor funcții contractuale de 
execuție din cadrul Direcției Admi-
nistrare Participații, Guvernanță 
Corporativă şi Insolvență după cum 
urmează: 1. Serviciul Administrare 
Participații: 4 posturi de Consilier gr. 
IA. Pentru participarea la concurs şi 
ocuparea posturilor sunt necesare: 
•studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; •vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 3 ani. 2. Serviciul 
Guvernanță Corporativă: 2 posturi de 

  Subscrisa S.C.  DUOTRANS SAFARI S.R.L. - în insolvență, cu sediul in Bozovici, FS, 
nr. 87, jud: Caras-Severin, Nr. Reg. Com. J11/718/2004, CUI 16769540, vă face 
cunoscut faptul că în data de 30.10.2019, ora 11.00, va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL, din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, 
licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:
 - teren intravilan CF nr. 31388 - 5.000 mp, situat în localitatea Păltiniș, jud. 
Caraș-Severin -2.700 euro
  - teren intravilan CF nr. 31387 - 5.500 mp, situat în localitatea Păltiniș, jud. 
Caraș-Severin -3.060 euro
 În cazul în care imobilele scoase la licitație nu se vor vinde la data de 30.10.2019, 
următoarele licitații va avea loc în zilele de 13.11.2019, 27.11.2019, la aceeași, oră 
și la același preț.
  Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 400 lei. Înscrierea la licitație și achiziționarea caietului de sarcini se 
poate face în fiecare zi de luni până vineri,  cu excepția zilei în care are loc licitația.  
 Garanția de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al 
licitației. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 

 Subscrisa  S.C. Motiv8 Print S.R.L. - în faliment, cu sediul în localit. Reșița, 
str. P. Maior, nr. 30B, sc.2, parter, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar 
LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că în data de 30.10.2019, ora 
12.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc 
a următoarelor bunuri mobile: 
 1. Imprimanta Konika Minolta BizHub 6500 - 1.327,50 euro plus TVA
  2. Gravator - CNC BZT PFE 1000 - PX - 1.600 euro plusTVA
 Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la 
valoarea de 50 lei, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor 
legale. Prețurile se pot achita și în lei, la valoarea de curs valutar BNR din ziua 
plății. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 30.10.2019, 
următoarele licitații vor avea loc în 13.11.2019 și 27.11.2019.
  Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau 
la sediul lichidatorului judiciar. 
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Consilier gr. IA. Pentru participarea 
la concurs și ocuparea posturilor sunt 
necesare: •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; •vechime în speciali-
tatea studiilor: minimum 3 ani. 
Înscrierea candidaților se realizează 
în perioada 21.10- 01.11.2019 la 
sediul Ministerului Economiei din 
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, 
Bucureşti, etaj 4, camera 420 (în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ). 
Probele concursului de recrutare şi 
anume: selecția dosarelor, proba 
scrisă şi interviul, vor avea loc la 
sediul Ministerului Economiei din 
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, 
Bucureşti. Conform prevederilor art. 
24 alin.(5) din Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, proba inter-
viului va avea loc în termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Informaţii 
suplimentare se obţin de pe site-ul 
(www.economie.gov.ro/Secțiunea 
Carieră), la sediul instituției şi la nr. 
de tel. 021.20.25.124/111 - Direcția 
Resurse Umane.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în muni-
cipiul Piatra Neamţ, str. Mihai 
Eminescu, nr.26bis, organizează 
concurs în perioada 11- 18.11.2019, 
pentru ocupare a 1 post  vacant peri-
oadă nedeterminată, funcţie contrac-
tuală de execuţie: Serviciul Publicitate 
Imobiliară: -Asistent Registrator 
Principal gradul I -1 post în cadrul 
Biroului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Târgu Neamţ. Concursul 
se va desfăşura după calendarul 
următor: -Proba scrisă- în data de 
11.11.2019, ora 10.00; -Proba interviu- 
în data de 18.11.2019, ora 10.00. 
Cerintele postului:  Asistent Regis-
trator Principal gradul I: -studii 
superioare juridice; -vechime în speci-
alitate juridică- minim 3 ani şi 6 luni. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul instituţiei din munici-
piul  Piatra Neamţ,  str.  Mihai 
Eminescu, nr.26 bis, în termen de 10 
zile lucrătoare de la afişarea  anun-
ţului, în timpul programului normal 
de lucru. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul OCPI Neamţ, la 
adresa sus-menţionată, telefon 0233-
23.48.70.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă în Sânpetru - Livadă, 
Braşov, vis a vis de rezervația Lempes 
(pretabilă casă de vacanță chiar şi 
pentru 2 familii). Accesul deocam-
dată se poate numai cu maşina 
proprietate - 800 m drum de țară. Nu 
prea sunt vecini şi facturi. 92000- 
95000 E negociabil. 0747/621897.

CITAŢII
l Crețu Ecaterina cheamă în 
instanță pe Breazu Petre la Judecă-
t o r i a  C r a i o v a ,  d o s a r  n r. 
22187/215/2019, pe 28.10.2019, CMF 
5, 10.30.

l Luca Geanina cu domiciliul în 
Germania,  oraş Neu Ulm, str. 
Geschwister - Scholl, nr. 26, este 
citată la Judecătoria Botoşani în data 
de 4.11.2019, ora 8.30, în Dosarul nr. 
1559/193/2019, divorţ, în contradic-
toriu cu Luca Dumitru.

l Prin Încheierea din 19.09.2019, 
J u d e c ă t o r i a  S ă v e n i ,  d o s a r 
3017/297/2018*, acțiune în consta-
tare, reclamant- Șfabu Ștefaniea, 
domiciliată: Săveni, Independenței, 
jud.Botoşani, solicitând dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune a suprafeței 970mp intravilan 
Săveni, str.Teodorescu, 1, jud.Boto-
şani, sola 37 p.c. A635 (560mp) şi 
CC636 (410mp), a dispus emiterea 
prezentei SOMAȚII, învederând celor 
interesați să facă opoziție, altminteri, 
în 6 luni se va judeca.

l Krivocsech Margareta  este 
chemata in fata Judecatoriei Arad in 
data de 04.11.2019, sala 145, ora 9.00, 
in calitate de parat in dosar civil nr. 
14095 /55 /2019 .Ob iec t  rad ie re 
uzufruct. Partea poate depune intam-
pinare pana la termen. Reclamante 
sunt Georgevici Valeria si Ciurea 
Rujita.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ Teritorială 
Orașul Uricani anunţă solicitarea 
obţinerii avizului de gospodărire a 
apelor pentru investiţia: “reabilitare 
poduri şi punţi pietonale, Oraş 
Uricani, Judeţ Hunedoara” . Relaţii 
l a  s e d i u l  p r i m ă r i e i  s a u  t e l : 
0254.511101.

l Amoni Fashion Manufacturing 
S.R.L.cu sediul în: Strada Sabinelor Nr.8, 
Corp C, Etaj 1, Sector 5, Bucuresti, inre-
gistrata la O.N.R.C.O.R.C.T.B. cu C.U.I. 
nr. Ro 39197936 solicită de la Agenţia de 
Protecţie a Mediului, obţinerea autoriza-
ţiei de mediu pentru obiectivul (activi-
tatea) Fabricarea altor articole de 
imbracaminte, cod CAEN 1413 (exclusiv 
lenjerie de corp).Persoanele fizice sau 
juridice interesate, pot depune eventuale 
contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. 
Ilfov din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr 
1, Bucuresti.

l Anunț privind selecția unui 
membru în Consiliul de administrație 
al societății Parc Ind Vâlcea SA. Soci-
etatea Parc Ind Vâlcea SA, cu sediul 
în Oraşul Râmnicu Vâlcea, strada 
Regina Maria nr.13, etajul 2, cod 
poştal 240151 Județul Vâlcea, socie-
tate specializată în realizarea şi 
operarea parcurilor industriale, la 
care sunt acționari Județul Vâlcea 
prin Consiliul Județean Vâlcea, Muni-
cipiul Drăgăşani prin Consiliul Local 
al Municipiului Drăgăşani şi Oraşul 
Bălceşti prin Consiliul Local al 
Oraşului Bălceşti, anunță începerea 
procedurii de selecție pentru desem-
narea unui membru în  Consiliul de 
Administrație al societății. Selecția se 
va organiza de către Comisia de 
selecție constituită de către Județul 
Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea 
şi Municipiul Drăgăşani prin Consi-

liul Local al Municipiului Drăgăşani, 
pentru 1 membru în Consiliul de 
administrație al societății Parc Ind 
Vâlcea SA din partea Județului  
Vâlcea  prin Consiliul Județean 
Vâlcea, cu respectarea prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, la sediul Consiliului Județean 
Vâlcea şi va consta în depunerea de 
către candidați a unui dosar de candi-
datură însoțit de actele doveditoare a 
competențelor profesionale , decla-
rația de intenție şi susținerea unui 
interviu de selecție. A. Calendarul 
selecției. 1. Depunerea dosarului de 
candidatură se va face  în maxim 30 
de zile de la data publicării anunțului 
în două ziare cu largă răspândire; 
data publicării anunțului este data de 
referință pentru celelalte termene din 
Planul de selecție; 2. Selecția dosa-
relor se va face în 5 zile de la 
termenul limită de depunere a candi-
daturilor, data când se va întocmi 
lista lungă a candidaților; 3. Interviul 
de selecție se va susține în termen de 
maximum 10 zile lucrătoare de la 
data limită de depunerea candidatu-
rilor şi soluționarea clarificărilor. 4. 
Stabilirea listei scurte a candidaților 
se va face în 3 zile de la data inter-
viului. 5. Rezultatul selectării dosa-
relor se afişează la sediul social cu 
menţiunea admis sau respins, însoţită 
de motivul respingerii dosarului, va fi 
comunicat candidaților şi în termen 
de 3 zile de la data interviului. 6. Se 
afişează lista scurtă întocmită pe baza 
selectării dosarelor în termen de 3 zile 
de la data interviului. 7. Depunerea 
declarației de intenție se va face în 
maxim 15 zile de la data afişării listei 
scurte. 8. În 4 zile de la termenul 
limită de depunere a Declarației de 
intenție se organizează selecția finală 
pe bază de interviu a candidaților din 
lista scurtă a candidaților care au 
depus declarații de intenție. În cadrul 
interviului se testează abilitățile 
manageriale ale candidaților cu 
luarea în considerare a declarației de 
intenție. 9. Rezultatul selecției finale 
va fi comunicat candidaților care au 
susținut interviul pe baza declarației 
de intenție. B. Condiții întrunite de 
candidati: a. Cerințe minime: • studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; Potrivit 
prevederilor art.28 alin.(3) din OUG 
nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, candidatul pentru funcția de 
membru al consiliului de adminis-
trație trebuie să aibă studii economice 
sau juridice şi experiență în domeniul 
economic, juridic, contabilitate, de 
audit sau financiar de cel puțin 5 
ani.• experiență în îmbunătățirea 
performanței societăților sau regiilor 
autonome pe care le-au administrat 
sau condus; • cunoaşterea legislației 
specifică societății, conform bibliogra-
fiei menționate mai jos; • cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 

s tate lor  aparț inând Spaţ iu lui 
Economic European şi domiciliul în 
România; • cunoaşterea limbii 
române (scris şi vorbit); • să nu aibă 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; • să nu fi desfăşurat acti-
vitate de poliţie politică, astfel cum 
este definită prin lege; • să nu facă 
parte din organele de conducere /
coordonare /control ale unei societăți 
cu acelaşi profil; b. Competențe: - 
competențe de management, etică şi 
integritate, gândire strategică, planifi-
care, organizare şi capacitate de a lua 
decizii, analiză şi comunicare; C. 
Criterii de evaluare: 1. îndeplinirea 
cerințelor minime; 2. competențe 
specifice sectorului; 3. competențe de 
guvernanță corporativă; 4. integri-
tatea candidatului; 5. independența 
candidatului; 6. abilități de comuni-
care interpersonală; 7. capacitatea de 
a lua decizii şi de a evalua impactul 
acestora; 8. alinierea declarației de 
intenție la scrisoarea de aşteptări;  9. 
înscrieri în cazierul judiciar; D. Bibli-
ografie: - Legea nr.31/1990 privind 
societățile, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; - Ordo-
nanța de Urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare; - Hotărârea nr.722/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din Ordo-
nanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice; E. 
Conținutul dosarului de candidat. 1. 
Cererea de înscriere, ce cuprinde în 
mod obligatoriu un OPIS al docu-
mentelor dosarului; 2. CV în format 
Europass; 3. Copie act identitate; 4. 
Copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări; 5. 
Copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiției privind experi-
ența în îmbunătățirea performanței 
societăților sau regiilor autonome pe 
care le-au administrat sau condus; 6. 
Copia carnetului de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea 
în specialitatea studiilor; 7. Cazier 
judiciar. 8. Declarația pe propria 
răspundere conform modelului 
prevăzut în procedura de selecție, 
conform modelui afişat pe pe pagina 
de internet a Consiliului Județean 
Vâlcea. Informații suplimentare refe-
ritoare la organizarea şi desfăşurarea 
selecției pentru postul de adminis-
trator se pot obține de pe site-ul 
Consiliului Județean Vâlcea. Comisia 
de selecție.

l În conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completă-
ri le  ulterioare,  ş i  a  Ordinului 
M.M.D.D. nr. 1798/2007, S.C. Lidl 
Discount S.R.L., cu sediul în Sat 
Nedelea, comuna Ariceştii Răhtivani, 
DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, 
județul Prahova, anunță public solici-
tarea de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul “Super-
market Lidl” amplasat în municipiul 
Tâ r g u  N e a m ț ,  s t r a d a  M i h a i 

Eminescu, nr.14, județul Neamț. 
Eventualele propuneri şi sugestii din 
partea publicului privind activitatea 
menţionată vor fi transmise în scris şi 
sub semnătură la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Neamț, din 
municipiul Piatra Neamț, Piața 22 
Decembrie, nr. 5, județul Neamţ, în 
zilele de luni - joi, între orele 8.00-
16.00, şi vineri între orele 8.00–14.00, 
unde se poate consulta şi documen-
tația tehnică depusă.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL notifica credi-
torii cu privire la deschiderea proce-
durii generale a insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014, impotriva debi-
toarei S.C. Semplex Media S.R.L. cu 
sediul in sat Blejoi, comuna Blejoi, nr. 
974, judetul Prahova, J29/1876/2017, 
C U I  3 7 9 7 9 6 0 0 ,  i n  d o s a r u l 
4184/105/2019 aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova, Sectia a II-a Civila de 
Contencios Administrativ si Fiscal. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 
a s u p r a  a v e r i i  d e b i t o r u l u i  – 
18.11.2019, termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire si publicare 
in BPI a tabelului preliminar de 
creante - 09.12.2019, termenul de 
definitivare a tabelului creantelor - 
03.01.2020. Urmatorul termen de 
judecata a fost fixat pentru data de 
1 6 . 1 2 . 2 0 1 9 .  P e n t r u  r e l a t i i : 
021.318.74.25.

l Biochem SRL, cu sediul în mun. 
Constanța, Bd. Mamaia, nr.158, cam. 
1,2, et. 6, județul Constanța, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra 
mediului), pentru proiectul: „schim-
bare destinație construcții C2, C5, 
C10, C14 - din şopron în depozit de 
îngrăşăminte, construcție c24 din 
centru de sortare în depozit de îngră-
şăminte şi construcție c9 din magazie 
în depozit de pesticide, construire 
bazin vidanjabil ,  impermeabil , 
construcț ie  instalaț i i  s t ingere 
incendiu, aferente construcțiilor C2, 
C5, C9, C10, C14, C24”, propus a fi 
amplasat în mun. Medgidia, Șos. 
Constanței, nr. 8, jud. Constanța. 
Tipul deciziei posibile luate de autori-
tatea competentă pentru protecția 
mediului Constanța poate fi emiterea 
acordului de mediu sau respingerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. Raportul poate fi consultat la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului  Constanța din mun. 
Constanța, Str. Unirii, nr. 23, în zilele 
de luni-joi între 8.00-16:30, vineri 
între, între orele 8.00-14.00 şi la sediul 
BIOCHEM SRL din mun. Constanța, 
Bd. Mamaia, nr.158, cam. 1,2, et. 6, 
județul Constanța, în zilele de luni-joi 
între orele 8.00-16.00, vineri, între 
orele 8.00-14.00. Documentul menți-
onat este disponibil şi la următoarea 
adresă de internet http:\\apmct.anpm.
ro. Dezbaterea publică a raportului 
privind impactul asupra mediului va 
avea loc la sediul societății din mun. 
Medgidia, Șos. Constanței, nr.8, 
județul  Constanța,  în data de 
18.11.2019, începând cu ora 14.00. 
Publicul interesat poate transmite în 
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scris comentarii /opinii /observații 
privind documentul menționat la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța, cu sediul în 
mun. Constanța, Str. Unirii, nr.23, 
până la data de 18.11.2019.

l AN Apele Române -Administrația 
Bazinală de Apă Banat anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Închidere 
linie de apărare mal stâng râul Sasa, 
la Poieni, județul Timiș -Etapa II” 
propus a fi realizat în comuna 
Pietroasa, intravilan sat Poieni, jud.
Timiș. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Timiș, municipiul Timișoara, B-dul 
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud.Timiș, 
și la sediul titularului: din Timișoara, 
Bulevardul 16 Decembrie 1989, nr.2, 
în zilele de luni-joi/vineri, între orele 
08.00-16.00/13.30. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Timiș.

l Agenția pentru Protecția Mediului 
Ilfov anunță emiterea autorizației 
integrate de mediu pentru Rorex Pipe 
SRL, cu punctul de lucru în orașul 
Buftea, str.Aviației, nr.33, județul 
Ilfov, pentru activitatea desfășurată 
conform pct.6.7 din Anexa 1, la 
Legea 278/2013, modificată și 
completată. Decizia s-a luat în urma 
examinării documentației, a concluzi-
ilor autorităților implicate în autori-
zarea societății, a consultării Comisiei 
de Analiză Tehnică și a publicului. 
Eventualele propuneri și sugestii se 
pot depune la APM Ilfov, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, București, 
tel.021.430.15.23, în termen de 30 de 
zile de la apariția anunțului.

SOMAŢII
l  I n  d o s a r u l  c i v i l  c u  n r. 
2400/210/2019 al  Judecatoriei 
Chisineu Cris, reclamantii Tinca 
Viorica si Corbei Kalman, ambii 
domiciliati in localitatea Zerind, nr. 
512, judetul Arad, cu domiciliul 
procesual in Zerind, nr. 500, judetul 
Arad, la Toma Aurel, solicita a se 
constata ca au dobandit in cote egale 
de 1/2-a parte fiecare, dreptul de 
proprietate, prin uzucapiune, asupra 
imobilului constand in casa si teren 
aferent in suprafata de 940 mp situat 
in comuna Zerind, nr. 512, nr. admi-
nistrativ vechi 182, judetul Arad, 
inscris in CF nr. 302854 Zerind, nr. 
CF vechi 1315 Zerind, nr. cad. nr. top. 
68-69/1 Zerind de sub A1 si nr. cad. 
68-69/1 Zerind de sub A.1.1. Proprie-
tari tabulari Nagy Ludovic si Nagy 
Juliana. Toti cei interesati in cauza 
pot formula opozitii la prezenta 
somatie, in termen de 30 de zile de la 
publicare si respectiv afisarea soma-
tiei, in dosar cu numarul de mai sus 
al Judecatoriei Chisineu Cris. Emis 
in baza incheierii de sedinta din data 
de 10.10.2019, conform art. 130 din 
Decretul Lege nr.115/193.

l Somație. În temeiul art.130 al.2-4 
din Decretul Lege nr.115/1938, Jude-

cătoria Sighișoara invită pe cei intere-
sați să facă opoziție, în termen de 30 
de zile, la acțiunea reclamanților 
Nagy Dumitra și Nagy Albert, ambii 
cu domiciliul în comuna Albești, str.
Florilor, nr.21, jud.Mureș, de a se 
constata dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului situat în comuna Albești, 
jud.Mureș, înscris în CF nr.2418 
Albești, nr. top 3444, cu suprafața de 
1.017mp din suprafața totală de 
5.755mp, UAT Albești.

l Prin prezenta somaţie se aduce la 
cunoștinţă celor interesaţi faptul că 
petenţii Tokos Ignac, domiciliat în 
Căpeni, nr.299, jud.Covasna și Laszlo 
Ana, domiciliată în Brașov, str.
Hermann Oberth, nr.31, bl.9, et.7, ap. 
31, jud.Brașov, solicită constatarea 
dobândirii prin uzucapiune conform 
prev. Art.130 din D-L 115/1938 a 
dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat în com.Brăduţ, sat 
Brăduţ, nr.41, jud. Covasna, înscris în 
CF nr.25506 Brăduţ, nr top 61 și nr 
top 62 compus din curte, grădină și 
casă în suprafaţa măsurată de 
1.900mp, având ca proprietar tabular 
pe Tokos Francisc decedat la data de 
13. 10.1947. Toţi cei interesaţi pot 
face opoziţie în termen de o lună de 
la afișare la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.
Covasna, în dos. nr.4634/305/2019.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Venus SA, cu sediul în locali-
tatea Jimbolia, str.Calea Moților, 
nr.17, județul Timiș, înregistrat la 
Regis trul  Comerțului  sub  nr.
J35/79/1991, CUI:RO1849420, prin 
președintele Consiliului de Adminis-
trație, CONVOACĂ Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor la 
sediul societății, în data de 22 noiem-
brie 2019, ora 14.00, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Punerea în discuție 
privind achiziția de utilaje în vederea 
prelucrării mase plastice și deșeuri 
plastic; 2. Punerea în discuție privind 
amenajarea spațiilor pentru înce-
perea activității. 3. Punerea în 
discuție privind vânzarea imobilelor 
ce aparțin patrimoniului societății, 
spațiilor dezafecate din nr. topo 
183-184/2 în suprafață de 167,05 mp 
(fosta galvanoplastie, acumulatori 
remiza și cabina) precum și a altor 
spații dezafectate sau închirierea 
acestora către persoane juridice, 
instituții sau persoane fizice intere-
sate. 4. Desemnarea persoanei care să 
reprezinte societatea în relațiile cu 
societățile comerciale și instituțiile 
statului (Oficiul Cadastrului, Nota-
riat, ORC) în efectuarea operațiu-
nilor legale de vânzarea sau închiriere 
a spațiilor. În cazul neîndeplinirii 
condiţiilor legale de validitate stabi-
lite de Actul Constitutiv, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționa-
rilor va fi reprogramată pentru data 
de 23.11.2019, ora 10.00, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi.

l SC Utiltrans SA, Bd.Preciziei, 
n r. 4 0 A ,  s e c t o r  6 ,  B u c u r e ș t i , 
J40/19586/1992, CUI: 3002553. 

Administratotul unic convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor în data de 20.11.2019, 
ora 12.30, la sediul Bogdan Ciotea și 
Asociații SCA -București, Intr.Gliei, 
nr.14, et.1, sector 1, pentru toți acțio-
narii înregistrați în Registrul acționa-
rilor la sfârșitul zilei de 19.11.2019 
considerată dată de referință pentru 
ținerea acestei adunări. Adunarea 
generală extraordinară va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
schimbării formei juridice a societății 
din societate pe acțiuni în societate cu 
răspundere limitată. 2. Aprobarea 
modificării Actului constitutiv al 
societății Utiltrans SRL, care va avea 
clauze specifice societăților cu 
răspundere limitată după cum 
urmează: -denumirea societății va fi 
modificată în Utiltrans SRL în toate 
articolele unde este folosită; -în tot 
conținutul  actului  const i tut iv 
Adunarea generală a acționarilor va 
fi înlocuită cu adunarea generală a 
asociaților; -în preambul vor fi inse-
rați asociații care se vor regăsi în 
registrul acționarilor la data de refe-
rință; -Art.2 va fi modificat în sensul 
că forma juridică a societății va fi 
societate cu răspundere limitată; 
-Art.7 va fi modificat în sensul în care 
capitalul social va fi împărțit în 439 
de părți sociale a câte 1075,68Lei 
fiecare, totalizând 472223,52Lei, iar 
fiecărui acționar existent la data de 
referință va dobândi același număr 
de părți sociale cu numărul de acțiuni 
deținute; -Art. 8 se va modifica și va 
a v e a  u r m ă t o r u l  c o n ț i n u t : 
Art.8.Părţile sociale. Deţinerea de 
părţi sociale implică de drept recu-
noașterea și însușirea prevederilor 
actului constitutiv al societăţii, cu 
toate modificările și completările 
ulterioare. Părţile sociale sunt egale 
ca valoare și indivizibile, conferind 
asociaţilor dreptul să-și primească 
dividendele. -Art.9 se va modifica și 
va avea următorul conținut: Capi-
talul social poate fi mărit sau redus în 
baza hotărârii Adunării generale a 
asociaţilor. -Art.10 se va modifica și 
va avea următorul conținut: Socie-
tatea va ţine evidenţa părţilor sociale 
într-un registru ce se păstrează la 
sediul societăţii. Administratorii vor 
elibera, la cerere, un certificat consta-
tator al drepturilor asupra părţilor 
sociale, dar cu menţiunea că acesta 
nu poate servi ca titlu pentru trans-
miterea drepturilor constatate, sub 
sancţiunea nulităţii transmiterii. 
Fiecare parte socială subscrisă și 
vărsată conferă posesorului ei un 
drept proporţional egal, potrivit cu 
numărul părţilor sociale existente, 
drept de vot în Adunarea generală, 
participarea la profit sau la activul 
social, precum și alte drepturi prevă-
zute în Actul constitutiv. -Art.11 se va 
modifica și va avea următorul 
conținut: Cesiunea părților sociale 
Cesiunea parţială sau totală a 
părţilor sociale către terţi se face cu 
acordul asociaţilor și cu respectarea 
dreptului de preemţiune, precum și a 
condiţiilor de fond și de formă, 
prevăzute de lege. -art.12 se va 
elimina; -art. 13 va deveni art.12 și va 
avea următorul conținut: Adunarea 

Generală a Asociaţilor. Organul 
suprem de conducere a societăţii este 
Adunarea generală a asociaţilor, care 
va fi constituită și va funcţiona în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990, republicată, și ale prezen-
tului Act constitutiv. Adunarea gene-
rală a asociaţilor se convoacă, la 
sediul social al societăţii, cel puţin o 
dată pe an sau de câte ori este 
necesar. Adunarea asociaţilor are 
următoarele obligaţii: b)să desemneze 
pe administratori și cenzori, să-i 
revoce și să le dea descărcare de acti-
vitatea lor; c)să decidă urmărirea 
administratorilor și cenzorilor pentru 
daunele pricinuite societăţii, desem-
nând și persoana însărcinată să o 
exercite; d)să modifice actul consti-
tutiv. -art.14 va deveni art.13 și va 
avea următorul conținut: Convocarea 
AGA. Obligaţia convocării Adunării 
generale revine administratorilor. Un 
asociat sau un număr de asociaţi, ce 
reprezintă cel puţin 1/4 din capitalul 
social, vor putea cere convocarea 
Adunării generale, arătând scopul 
acestei convocări. -art. 15 va deveni 
art.14 și va avea următorul conținut: 
Condiţii de validitate. Adunările 
generale sunt valabil constituite dacă 
asociaţii prezenţi la prima convocare 
deţin cel puţin 3/4 din capitalul 
social, iar la o a doua convocare deţin 
1/2 din capital. Deciziile Adunării 
generale luate în condiţiile legii, ale 
Actului constitutiv vor fi obligatorii și 
pentru asociaţii absenţi sau reprezen-
taţi, precum și pentru cei care au 
votat împotriva hotărârilor luate. 
-art.16 se elimină; -art.17 va deveni 
art.15 și va avea următorul conținut: 
Administratorul cu puteri depline 
numit pe o perioadă nelimitată este: 
Florescu Cristiana Clara, numit 
administrator unic la data de 
10.08.2017, cu mandat valabil până la 
10.08.2021; -art.18 va deveni art. 16; 
-art. 19 va deveni art.17; -art.20-29 
vor fi renumerotate primind numere 
de la 18 la 27.

LICITAŢII
l UAT Comuna Grădinari, str.
Traian, nr.3, comuna Grădinari, sat 
Grădinari, județul Olt, CUI: 5139779, 
te l . / fax :  0249472.178,  e -mai l : 
contact@primariagradinari-olt.ro, 
organizează la data de 08.11.2019, 
ora 11.00, la sediul instituției, Sala de 
ședințe a Consiliului Local, licitație 
publică deschisă privind concesio-
narea unui teren situat în domeniul 
privat al comunei Grădinari. Terenul 
se află în localitatea Grădinari, sat 
Runcu Mare, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.89, județul Olt, teren aferent curți 
-construcții în suprafață de 4.250mp, 
identificat la punctul 02 al Inventa-
rului bunurilor din domeniul privat 
al comunei Grădinari, carte funciară 
CF 50572. Documentația de atribuire 
se va ridica de la sediul instituției. 
Costul obținerii acesteia este valoarea 
multipl icări i ,  respectiv 50Lei , 
compartiment Achiziții Publice. 
Oferta se va depune în plic sigilat și 
va conține un original și o copie. 
Ofertantul va sigila separat exem-
plarul original și copia. Modul de 

prezentare a ofertei este detaliat în 
documentația de atribuire. Ofertanţii 
trebuie să achite garanția de partici-
pare până în data de 08 noiembrie 
2019, ora 10.00, garanţia de partici-
pare fiind de 50Lei. Data-limită până 
la care se solicită și se răspunde la 
clarificări: 04.11.2019, data până la 
care se poate solicita și documentația. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
08.11.2019, ora 10.00, iar deschiderea 
ofertelor va avea loc la ora 11.00. 
Date suplimentare la sediul instituției 
sau la tel.0249.472.178.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun mobil aflat in patrimoniul 
debitoarei, si anume: Dacia Logan, 
PH 08 UFG, an fabricatie 2005, 
~280.000 km, la pretul de 2052 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 45% 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: 13.11.2019, 
20.11.2019, 27.11.2019, 04.12.2019, 
11.12.2019 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichida-
torului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC Lupu Confex S.R.L., prin lichi-
dator judiciar CII Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
cu strigare în data de 31.10.2019, ora 
13.30 la sediul lichidatorului din 
Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, 
sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: - teren extravilan St – 
22.366,35 mp situat in Valea Bobului, 
Urlati, jud. Prahova (in indiviziune 
cu doua persoane fizice); - autoutili-
tara VW LT35, an fabricatie 2003. In 
caz de neadjudecare in data de 
31.10.2019, se vor mai organiza lici-
tat i i ,  in  z i le le  de  07.11.2019, 
14.11.2019 si 21.11.2019 la ora 13.30. 
Taxa de participare la licitaţie este de 
100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea 
bunului plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în contul 
de lichidare al debitoarei sau în 
numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevederilor 
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la lici-
taţie se va face cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data licitaţiei pana la ora 
16.00. 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 0743023634.

l SC Intergepa Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
în data de 31.10.2019 ora 14,00 la 
sediul lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova, ● teren intravilan si 
arabil in suprafata de 25.460 mp 
situat in Oltenita, Şos, Călărași, Km 4, 
jud. Călărași si urmatoarele cladiri 
situate pe acesta: • Cladire camin apa; 
• Cladire bucatarie furaje; • Cladire 
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cantina filtru; • 2 cladiri hala; • Cladire 
moara; • Rezervor apa. In caz de 
neadjudecare in data de 31.10.2019, se 
vor organiza licitatii si in datele de 
07.11.2019, 14.11.2019, 21.11.2019, 
28.11.2019 si 05.12.2019 ora 14,00. 
Taxa de participare la licitaţie este de 
100 RON + TVA, garanţia de partici-
pare 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 prevederilor 
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitatie 
se va face cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data licitatiei pana la ora 16,00. 
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 0743-023634.

l Amesis SRL, societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare, prin lici-
tatie, urmatoarele bunuri mobile, 
compuse din: Autotractor - Iveco 
Magirus, nr. km >1.000.000, la pretul 
de 3.603 euro, fara TVA;  Dacia Logan, 
nr. km 264.097, la pretul de 799 euro, 
fara TVA; Stivuitor electric - Erd 220, 
ore functionare >10.000, la pretul de 
1.441 euro, fara TVA; Electrostivuitor 
- Efg 315, ore functionare >10.000, la 
pretul de 1.789 euro, fara TVA; Statie 
încărcare electrostivuitor Tebetron, la 
pretul  de  108 euro,  fara TVA. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul lichidatorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
numerele de telefon/fax: 0728.485.605 
/0244.597.808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in data de 
25.10.2019, ora 13:30, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 28.10.2019, 30.10.2019, 01.11.2019, 
04.11.2019, 06.11.2019, 08.11.2019, 
11.11.2019, 13.11.2019, 15.11.2019.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană  de  contac t :  Comuna 
Mihăeşti, strada Principală, nr. 36A, 
județul Argeş, telefon: 0248.560.002, 
fax: 0248.560.005, e-mail: primaria@
mihaesti.cjarges.ro, cod fiscal: 4122540. 
2. Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren în suprafață de 
200mp amplasat în intravilanul satului 
Furnicoşi, comuna Mihăeşti, județul 
Argeş, în apropierea DN 73, bun 
proprietate publică, conform HCL 
37/26.07.2019 şi temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 

prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel 
puțin 4 zile înainte, de la sediul Primă-
riei Comunei Mihăeşti. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Secretariatul 
Primăriei Comunei Mihăeşti, strada 
Principală, nr. 26A, Mihăeşti, județul 
Argeş. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50Lei, se achită în 
c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO60TREZ04721360250XXXXX, cod 
fiscal: 4122540. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 05.11.2019, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 08.11.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: la 
Secretariatul Primăriei Comunei 
Mihăeşti, strada Principală, nr.26A, 
Mihăeşti, județul Argeş. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original şi 1 
exemplar copie. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 11.11.2019, ora 
14.00, la sediul Primăriei Comunei 
Mihăeşti, strada Principală, nr.26A, 
Mihăeşti, județul Argeş. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Acțiunea în justiție se poate introduce 
la Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Argeş, Piteşti, B-dul 
I . C . B r ă t i a n u ,  n r. 7 ,  t e l e f o n : 
0248.216.599, fax: 0248.212.410, 
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 17.10.2019.

l Licitaţii: 1. Informații generale 
privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identifi-
care fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact :  Primăria 
oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, sos. 
Alexandriei, nr.249, Bragadiru, judeţul 
I lfov,  te lefon 0214480795,  fax 
0214480795, email juridic@primariao-
rasbragadiru.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: teren în suprafaţă de 1mp, 
aflat în domeniul public al oraşului 
Bragadiru, județul Ilfov, situat în 
oraşul Bragadiru, sos. Alexandriei, 
nr.50 cu destinaţia “amplasare panou 
publicitar”. Închirierea se face 
conform OUG nr.57/2019 şi conform 
H C L  a l  o r a ş u l u i  B r a g a d i r u 
nr.207/26.09.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere de la sediul 
instituţiei. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/ compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartiment 
Administraţ ie  Publ ică  Locală , 
Primăria oraş Bragadiru, şos. Alexan-

d r i e i ,  n r. 2 4 9 ,  e t a j  2 ,  t e l e f o n 
0214480795, 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 100lei/ exemplar al 
documentaţiei şi se achită în numerar 
la Casieria Centrală din cadrul insti-
tuţiei. 3.4. Data- limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 04/11/2019, ora 
16:00. 4. Informații privind ofertele:  
4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 07/11/2019, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei oraşului 
Bragadiru, judeţul Ilfov. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 12/11/2019, ora 
10:00 la sediul Primăriei oraşului 
Bragadiru, sala de şedinţe, etaj 2. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Ilfov, 
oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă 
n r. 2 4 ,  j u d e ţ u l  I l f o v,  t e l e f o n 
021/312.23.43, e-mail trif-reg-civ@
just.ro.  7. Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 17/10/2019.

l Licitaţii: 1. Informații generale 
privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identifi-
care fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact :  Primăria 
oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, şos. 
Alexandriei, nr.249, Bragadiru, judeţul 
I lfov,  te lefon 0214480795,  fax 
0214480795, email juridic@primariao-
rasbragadiru.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: teren în suprafaţă de 1mp, 
aflat în domeniul public al oraşului 
Bragadiru, județul Ilfov, situat în 
oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei, nr. 
152-156 cu destinaţia “amplasare 
panou publicitar”. Închirierea se face 
conform OUG nr.57/2019 şi conform 
H C L  a l  o r a ş u l u i  B r a g a d i r u 
nr.208/26.09.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere de la sediul 
instituţiei. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/ compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartiment 
Administraţ ie  Publ ica  Locală , 
Primăria oraş Bragadiru, şos. Alexan-
d r i e i ,  n r. 2 4 9 ,  e t a j  2 ,  t e l e f o n 
0214480795, 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 100 lei /exemplar al 
documentaţiei şi se achită în numerar 
la Casieria Centrală din cadrul insti-
tutiei. 3.4. Data- limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 04/11/2019, ora 

16:00. 4. Informații privind ofertele:  
4.1. Data- limită de depunere a ofer-
telor: 07/11/2019, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei oraşului 
Bragadiru, judeţul Ilfov. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 12/11/2019, ora 
13:00 la sediul Primăriei oraşului 
Bragadiru, sala de şedinţe, etaj 2. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Ilfov, 
oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă 
n r. 2 4 ,  j u d e ţ u l  I l f o v,  t e l e f o n 
021/312.23.43,e-mail trif-reg-civ@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 17/10/2019.

l Licitaţii: 1. Informații generale 
privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identifi-
care fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact :  Primăria 
oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, şos. 
Alexandriei, nr.249, Bragadiru, judeţul 
I lfov,  te lefon 0214480795,  fax 
0214480795, email juridic@primariao-
rasbragadiru.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: teren în suprafaţă de 1mp, 
aflat în domeniul public al oraşului 
Bragadiru, județul Ilfov, situat în 
oraşul Bragadiru, str. Speranţei, nr.80 
cu destinaţia “amplasare panou publi-
citar”. Închirierea se face conform 
OUG nr.57/2019 şi conform HCL al 
oraşului Bragadiru nr. 206/26.09.2019. 
3. Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere 
de la sediul instituţiei. 3.2. Denumirea 
şi datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Compartiment Administraţie Publică 
Locală, Primăria oraş Bragadiru, şos. 
Alexandriei, nr.249, etaj 2, telefon 
0214480795, 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 100lei/ exemplar al 
documentaţiei şi se achită în numerar 
la Casieria Centrală din cadrul insti-
tuţiei. 3.4. Data- limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 04/11/2019, ora 
16:00. 4. Informații privind ofertele:  
4.1. Data- limită de depunere a ofer-
telor: 07/11/2019, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei oraşului 
Bragadiru, judeţul Ilfov. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 11/11/2019, ora 

11:00 la sediul Primăriei oraşului 
Bragadiru, sala de şedinţe, etaj 2. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Ilfov, 
oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă 
n r. 2 4 ,  j u d e ţ u l  I l f o v,  t e l e f o n 
021/312.23.43, e-mail trif-reg-civ@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 17/10/2019.

PIERDERI
l Declar pierdut şi nul atestat profe-
sional de marfă şi persoane pe numele 
Surdu Eugen Constantin.

l Pierdut carnet student: Vancea 
Mihai-Andrei, Facultatea de Drept, 
Universitatea din Bucureşti.

l Pierdut Atestat profesional trans-
port Marfa emis pe numele Vasile 
Gabriel. Il declar nul.

l Pierdut legitimatie student la Ingi-
nerie Electrica Bucuresti, pe numele 
Sabina Corozan. O declar nula.

l Pierdut atestat inchiriere, cu seria 
CPTI, nr 0017193, pe numele Nitu 
Catalin, il declar nul.

l Pierdute: -certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului auto nr. 
B01918099, categ.C1, C, C1E, CE 
eliberat de ARR Bucuresti; -permis de 
conducere nr. B01918099 categ. AM, 
B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, 
D1E, DE, Tb eliberat de SRPCIV 
Bucuresti si carte de identitate Seria 
RD, nr.863969, toate documentele pe 
numele Guţul Fiodor. Se declara nule.

l Chandra Cos SRL, societate 
română, cu sediul social în satul Cris-
tian, str.Lungă, nr.107, biroul 27, 
comuna Cristian, județul Braşov, înre-
gistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J08/2664/2018, CUI: 39549676, repre-
zentată prin Cosneanu Ion, în calitate 
de administrator, declară nul şi pierdut 
Certificatul constatator din care rezultă 
că la sediul social sau secundar nu se 
desfăşoară activitățile prevăzute în 
actul constitutiv sau modificator.

l Pierdut certificat de inregistrare si 
certificate constatatoare ale societatii 
Dador & A Business S.R.L., cu sediul 
in jud. Ilfov, comuna Chiajna, sat 
Chiajna, Intrarea Nicolae Iorga nr. 28, 
J23/4299/2017, CUI 38095067. Le 
declar nule.

l Declar pierdută şi nulă legitimaţie 
de serviciu Apa Nova pe numele 
Niculae Raluca Florentina cu nr. 
18728.

l Pierdut Certificat Constatator emis 
pentru autorizarea activităţii la terţi/ 
beneficiari al societăţii Alitubex Media 
S.R.L., având J17/1985/2017, C.U.I. 
38596025, cu sediul în sat Iveşti, com. 
Iveşti, str. Blăjerii de Sus, nr. 195, jud. 
Galaţi. Îl declar nul.


