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

l SC angajează muncitori calificați și 
necalificați - apă și canalizare, șofer 
bobcat și buldoexcavator. Oferim 
cazare. Salariu motivațional. Tel. 
0755.567.846.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
16.07.2019, ora 10.00 (proba scrisă) și 
19.07.2019 (proba de interviu), la 
cantina din cadrul Complexului de 
recuperare și reabilitare neuropsihia-
trică pentru adulţi “Bîlteni”, din 
Tîrgu Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, 
pentru ocuparea a 6 (șase) posturi 
vacante corespunzătoare unor funcţii 
contractuale de execuţie după cum 
urmează: 1. două posturi corespunză-
toare funcţiei contractuale de execuţie 
de infirmieră la Complexul de recupe-
rare și reabilitare neuropsihiatrică 
pentru adulţi “Bîlteni” - Centrul de 
recuperare și reabilitare, 2. trei 
posturi corespunzătoare funcţiei 
contractuale de execuţie de infirmieră 
la Complexul de recuperare și reabili-
tare neuropsihiatrică pentru adulţi 
“Bîlteni - Centrul de recuperare și 
reabilitare neuropsihiatrică; 3. un 
post corespunzător funcţiei contrac-
tuale de execuţie de infirmieră la 
Complexul de îngrijire și asistenţă 
Dobriţa - Centrul de îngrijire și asis-
tenţă Dobriţa. Condiţii generale și 
specifice de îndeplinit de către 
candidat pentru ocuparea posturilor 
scoase la concurs: absolvent(ă) studii 
gimnaziale și vechime în muncă de 
minim 5 ani. Înscrierile la concurs se 
fac în perioada 20.06.2019 - 
03.07.2019, inclusiv, ora 16.30, la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţiei Copilului Gorj, 
Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr.24 - 
Serviciul resurse umane, salarizare și 
pentru funcţia publică. Relaţii supli-
mentare la telefon 0253/212518 sau la 
camera nr.36 - sediul D.G.A.S.P.C. 
Gorj. Persoana de contact: Berlescu 
Flabelia-Patricia, consilier superior la 
Serviciul resurse umane, salarizare și 
pentru funcția publică - secretar 
comisie concurs.

l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul 
în localitatea București, Şos.Fundeni, 
nr.258, sector 2, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale temporar vacante de: -asistent 
medical (PL) specialitatea generalist, 
7 posturi; -asistent medical (PL) 
debutant specialitatea generalist, 6 
posturi; -asistent medical (PL) debu-
tant specialitatea laborator, 1 post; 
-infirmieră, 3 posturi; -infirmieră 

debutant,1 post; -registrator medical, 
3 posturi, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 05.07.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
11.07.2019 , ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii de 
studii și vechime: -pentru asistent 
medical (PL) specialitatea generalist: 
-diplomă de școală sanitară postli-
ceală sanitară sau echivalentă -speci-
alitate generalist sau -diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -minim 6 luni vechime în 
specialitate; -pentru asistent medical 
(PL) debutant specialitatea generalist: 
-diplomă de școală sanitară postli-
ceală sanitară sau echivalentă -speci-
alitate generalist sau -diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -nu necesită vechime; 
-pentru asistent medical (PL) debu-
tant specialitatea laborator: -diplomă 
de școală sanitară postliceală sanitară 
sau echivalentă -specialitate laborator 
sau -diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997; -nu necesită 
vechime; -pentru infirmieră: -școală 
generală; -curs de infirmiere orga-
nizat de Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenţilor 
Medicali din România sau curs de 
infirmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecţiei Sociale cu apro-
barea Ministerului Sănătăţii- Direcţia 
generală resurse umane și certificare; 
-minim 6 luni vechime în activitate; 
-pentru infirmieră debutant: -școală 
generală; -nu necesită vechime; 
-pentru registrator medical: -diplomă 
de studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -minim 6 
luni vechime în activitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 27.06.2019, 
inclusiv, ora 15.00, la sediul institu-
tului, Serviciul RUNOS, cam.10. 
Relaţii suplimentare la sediul institu-
tului, Serviciul RUNOS, telefon: 
021.319.50.87.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Sf.Maria” Iași organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor posturi temporar 
vacante, pe perioadă determinată, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, modificată și completată 
de HG 1027/2014: 1.Secția clinică 
chirurgie pediatrică I: -1 post de asis-
tent medical principal cu studii post-
liceale; 2.Secția clinică pediatrie IV: -1 
post de asistent medical principal cu 
studii postliceale; -1 post de asistent 
medical cu studii postliceale; 3.Labo-
rator de radiologie și imagistică medi-
cală: -1 post de fizician medical 
debutant; 4.Unitatea de primire a 

urgențelor: -1 post de registrator 
medical; 5.Ambulator integrat: -1 
post de registrator medical; 6.Spălă-
torie: -1 post de spălătoreasă. 
Concursul constă în următoarele 
etape succesive: selecţia dosarelor de 
înscriere, proba scrisă și proba 
interviu. Condiţii de desfășurare a 
concursului: 1.Perioada pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere este 
21.06.2019-27.06.2019, ora 15.30. 
2.Data și ora organizării probei scrise: 
08.07.2019, ora 10.00. 3.Data și ora 
interviului: 12.07.2019, ora 11.00. 4.
Locul depunerii dosarelor și al organi-
zării probelor de concurs: Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iași, strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de fizician 
medical debutant: -studii: diplomă de 
licenţă în fizică. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul 
de asistent medical principal cu studii 
postliceale: -studii: diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997; -adeverință de grad 
principal; -vechime minim 5 ani ca 
asistent medical. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul 
de asistent medical cu studii postli-
ceale: -studii: diplomă de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997; -vechime minim 6 
luni ca asistent medical. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru postul de registrator medical: 
-studii: diplomă de bacalaureat; 
-vechime minim 6 luni ca registrator 
medical. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs pentru postul de 
spălătoreasă: -studii: școală generală. 
Anunţul de concurs, bibliografia și 
tematica sunt afișate la avizier și pe 
site-ul unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. 
Relaţii suplimentare se obţin de la 
persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs, serviciul resurse 
umane, telefon: 0232.264.266, int.157.

l Autoritatea Națională de Regle-
mentare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice -ANRSC, cu 
sediul în strada Stavropoleos, nr.6, 
sector 3, București, organizează 
concurs pentru ocuparea unor posturi 
contractuale, de execuție, vacante, pe 
durată nedeterminată, astfel: 1.
Concursul se desfășoară: -în data de 
19.08.2019, ora 10.00, proba scrisă; -în 
data de 22.08.2019, ora 10.00, inter-
viul. Direcția Financiar, Contabilitate, 
Administrativ -Serviciul Contabili-
tate, Urmărire și Executare Silită a 
Creanțelor -Biroul Executare Silită a 
Creanțelor -Expert, gradul profesi-
onal IA, 1 post. Condiții specifice: 
studii de specialitate: studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul 
economic, vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 ani și 6 luni. 
Direcția Generală Monitorizare 
-Serviciul Monitorizare -Expert, 
gradul profesional IA, 1 post. 
Condiții specifice: studii de speciali-
tate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul tehnic, economic, admi-
nistrație publică etc., vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 6 ani 
și 6 luni. Direcția Generală Monitori-
zare -Serviciul Monitorizare -Expert, 
gradul profesional II, 1 post. Condiții 
specifice: studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în dome-
niul tehnic, economic, juridic, etc., 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 luni. 2.Concursul se 
desfășoară: -în data de 19.08.2019, 
ora 12.00, proba scrisă; -în data de 
22.08.2019, ora 12.00, interviul. 
Direcția Prețuri, Tarife Ajutor de Stat 
-Serviciul Prețuri, Tarife -Expert, 
gradul profesional IA, 1 post. 
Condiții specifice: studii de speciali-
tate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul economic sau tehnic, 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani și  6 luni. Direcția 
Prețuri, Tarife Ajutor de Stat -Servi-
ciul Prețuri, Tarife -Biroul Analize 
Economice -Expert, gradul profesi-
onal I, 1 post. Condiții specifice: studii 
de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul economic 
sau tehnic, vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 3 ani și  6 luni. 
3.Concursul se desfășoară: -în data de 
19.08.2019, ora 14.00, proba scrisă; -în 
data de 22.08.2019, ora 14.00, inter-
viul. Direcția Generală Reglementări, 
Autorizări -Serviciul Contracte 
-Expert, gradul profesional IA, 1 

post. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul tehnic, 
economic sau juridic, vechime în 
specialitatea studiilor: minimum  6 
ani și  6 luni. Concursul se organi-
zează în data de 19.08.2019 -proba 
scrisă și în data de 22.08.2019 -inter-
viul, la sediul ANRSC. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune la 
sediul ANRSC, până la data de 
04.07.2019, inclusiv, după următorul 
program: de luni până vineri, între 
orele 9.00-13.00. Condițiile de partici-
pare, bibliografia și actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de 
înscriere se afișează la sediul institu-
ției și pe pagina de internet: www.
anrsc.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul ANRSC și la numărul 
de telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Direcţia Judeţeană pentru Sport și 
Tineret Vrancea, cu sediul în locali-
tatea Focșani, b-dul Unirii, nr.12, 
judeţul Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de execuţie de consilier debu-
tant la Compartimentul Achiziții 
Publice-Investiții-Patrimoniu-Admi-
nistrativ, 1 post, conform HG 
nr.286/2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
12.07.2019, ora 10.00; -Proba interviu- 
15.07.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: a) 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
de studii universitare drept sau științe 
administrative; b)cunoștințe operare 
PC -nivel mediu, dovedite cu docu-
mente care să ateste deținerea acestor 
competențe; c)nu este necesară 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul instituţiei din mun.
Focșani, b-dul Unirii, nr.12. Relaţii 
suplimentare la sediul Direcţiei Jude-
ţene pentru Sport și Tineret Vrancea, 
telefon: 0237.212.536.
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l Primăria Mischii, cu sediul în loca-
litatea Mischii, str.Eroilor, nr.5, judeţul 
Dolj, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: -inspector, 
clasa I, grad profesional superior, 
Compartimentul Contabilitate, 1 
post. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Mischii astfel: -Proba 
scrisă în data de 22 iulie 2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 25 
iulie 2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiții generale de participare: 
Îndeplinirea de către candidați a 
condițiilor prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Condiții 
specifice: -Studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență, respectiv studii 
superioare de lungă durată în specia-
litatea ştiințe economice; -Vechimea 
necesară exercitării funcției publice 
de execuție: 7 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 20 iunie-9 iulie 
2019 la sediul Primăriei Mischii. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele 
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul Primăriei 
Mischii, persoană de contact: Dumi-
trescu Gabriela, secretar UAT, 
telefon/fax: 
0758.833.006/0251.450.194, e-mail: 
primariamischii@judetuldolj.ro.

l Şcoala Gimnazială „Alexandru 
Ioan Cuza”, cu sediul în localitatea 
Roman, strada Cuza Vodă, nr.34, 
județul Neamţ, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale aprobate prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: 2 (două) posturi vacante de 
îngrijitor, contractuale, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: generale sau medii; -minim 3 ani 
vechime în profilul postului; -absol-
vent al cursului de instruire privind 
însuşirea noţiunilor fundamentale de 
igienă. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -proba practică în 
data de 16.07.2019, ora 13.00, la 
sediul instituției; -proba interviu în 
data de 18.07.2019, ora 12.00, la 
sediul instituției. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
04.07.2019 la secretariatul instituției. 
D a t e  c o n t a c t :  S e c r e t a r i a t , 
tel.0233.741.410.

l Liceul Tehnologic Vintilă Brătianu 
Dragomireşti-Vale, cu sediul în locali-
tatea Dragomireşti-Vale, str. Micşune-
lelor, nr.153, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 
funcţiei: muncitor, conform HG 
286/23.03.2011. Număr posturi: 1. 

Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba interviu în data de 12.07.2019, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 
12.07.2019, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii; -vechime 3 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic Vintilă 
Brătianu Dragomireşti-Vale. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului 
Tehnologic Vintilă Brătianu Drago-
mireşti-Vale, persoană de contact: 
Constantin Mariana, telefon: 
021.436.71.90.          

l Primăria Ciocăneşti, cu sediul în 
localitatea Ciocăneşti, sat Ciocăneşti, 
str.Cantacuzino, nr.79, județul 
Dâmbovița, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de execuţie de 
inspector protecție civilă, clasa III, 
grad profesional asistent -Comparti-
ment Situații de Urgență, Protecție 
Civilă şi Protecția Muncii, conform 
Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici,®®, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura astfel, la 
sediul instituției: -Proba scrisă în data 
22 iulie 2019, ora 10.00; -Interviul în 
data de 24 iulie 2019, ora 14.00. 
Condiții de participare: Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici,®®, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiții specifice: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice- 1 an. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Ciocăneşti, 
judeţul Dâmboviţa, persoană de 
contact: Viorica Mânzu -secretar, 
telefon/fax: 0245.261.336, e-mail: 
primaria_ciocanesti@yahoo.co.in.

l Primăria Comunei Dorna Candre-
nilor, cu sediul în localitatatea Dorna 
Candrenilor, strada Principală, nr.85, 
județul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de şofer autogreder la 
Compartimentul Implementare 
Proiecte Finanțate din Fonduri 
Externe Nerambursabile şi Post 
Implementare. Număr posturi: un 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 12 iulie 2019, 

ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor; -Proba 
interviu în data de 16 iulie 2019,  ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Dorna Candrenilor. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-nivelul studiilor: absolvent cu studii 
generale; -să posede permis de condu-
cător auto categoriile: B, C, CE; -fără 
vechime în muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Dorna Candrenilor. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Dorna Candrenilor, persoană de 
contact: Candrea Irina-Speranța, 
t e l e f o n :  0 2 3 0 . 5 7 5 . 0 0 5 ,  f a x : 
0230.575.167, e-mail: primariadc@
yahoo.com.

l Comuna Găvojdia, cu sediul în 
localitatea Găvojdia, nr.295, judeţul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de agent agricol debutant, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 12.07.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
16.07.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii medii liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat, domeniul/
specializare agricol; -vechime: nu 
necesită vechime în specialitatea 
studiilor; -cunoştințe de operare PC: 
nivel mediu. 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 Comunei Găvojdia, 
din localitatea Găvojdia, nr.295, jud.
Timiş. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Găvojdia, din 
localitatea Găvojdia, nr.295, jud.
Timiş, persoană de contact: Moica 
Lenuța, telefon/fax: 0256.335.921, 
e-mail: primgav@yahoo.com.

l Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 - Filiala Institutul de 
Cercetări pentru Hidraulică şi Pneu-
matică (INOE 2000- IHP Bucureşti), 
cu sediul în Bucureşti, str.Cuțitul de 
Argint, nr.14, sector 4, scoate la 
concurs 1 post de Inginer ciclu I 
(absolvent studii superioare ciclu I), 
cu normă întreagă, pe perioadă deter-
minată (până la 24.12.2022), în cadrul 
proiectului de cercetare “Elaborarea 
de tehnologii eficiente energetic în 
aplicațiile de nişă ale fabricației 
subansamblelor mecanohidraulice la 
cerere şi mentenanței echipamentelor 
hidraulice mobile (MENTEH)”, ID 
proiect P_40_415, cod SMIS 2014+ 

1 1 9 8 0 9 ,  c o n t r a c t  n r . 6 /
AXA1/1.2.3G/25.06.2018. Nivel de 
competență: conform cerințelor 
art.121 „Condiții de participare la 
concurs” lit.a) din Regulamentul 
pentru Ocuparea Posturilor Vacante 
(ROPOVA) Revizia 6/2019, studii 
universitare ciclul I- licență (3-4 ani), 
adecvate domeniilor de activitate ale 
filialei şi ale proiectului. Desfăşurarea 
concursului: la sediul INOE 2000 
filiala IHP, în maximum 15 zile de la 
finalizarea înscrierii la concurs. 
Înscrierea se face în termen de 30 zile 
de la data publicării anunțului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la 
Secretariatul INOE 2000-IHP Bucu-
reşti, strada Cuțitul de Argint, nr.14, 
sector 4. Documentele necesare, 
precum şi condițiile specifice, se 
găsesc afişate pe site-ul www.ihp.ro/
noutati. Informații suplimentare la 
telefon: 021.336.39.91.

l SC Crăiasa Munților SRL, cu 
sediul în Moieciu de Sus, com. 
Moieciu, str. Principală nr. 17, jud. 
Braşov, J08/2071/1991, CUI RO 
1141962 angajează 1 cameristă hotel 
COR 516201, 2 ajutori ospătari COR 
513101. Rugăm CV la adrian.chiper@
yahoo.com.

l Direcţia de Impozite şi Taxe Locale 
a Sectorului 5 cu sediul în Bucureşti, 
str. Mihail Sebastian nr. 23, bl.S13, 
sector 5, organizează concurs în data 
de 24.07.2019 ( proba scrisa) -ora 
10:00, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante, după 
cum urmează:Serviciul Inspecţie 
Fiscală:-1 funcție publică de execuție 
de inspector, clasa I, grad profesional 
principal.Concursul se va organiza 
conform calendarului urmator:-depu-
nerea dosarelor se face în termen de 
maxim 20 zile de la data apariţiei 
anunţului  în Monitorul Oficial al 
României, partea a- III -a, în peri-
oada 20.06.2019 -09.07.2019 la sediul 
DITL Sector 5 din  Bucureşti Str. 
Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13 sector 
5 -Compartimentul Resurse Umane şi 
SSM;-proba scrisă se va desfăşura în 
data de 24.07.2019  ora 10.00 la sediul 
DITL Sector 5 din  Bucureşti Str. 
Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13 sector 
5;-interviul va avea loc, după proba 
scrisă, la o dată care va fi anunţată 
ulterior.Condiţiile generale pentru 
participare la concurs, condiţiile 
specifice, bibliografia şi atribuţiile din 
fişele de post sunt afişate pe pagina 
oficială ( www.ditl5.ro ),  precum şi la 
avizierul Direcţiei de Impozite şi Taxe 
Locale a Sectorului 5 cu sediul în 
Bucureşti, str. Mihail Sebastian nr. 23, 
bl.S13, sector 5. Relaţii  suplimentare 
cu privire la acest concurs se pot 
obține la sediul Direcţiei de Impozite 
şi Taxe Locale a Sectorului 5 din Str. 
Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 
5, tel. 0724500063 –inspector Samoilă 

Cristina în cadrul Compartimentului 
Resurse Umane şi SSM, e-mail: 
samoila.petruta@ditl5.ro.

l Inspecţia Muncii – instituţie a 
administraţiei publice centrale, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Matei Voievod 
nr.14, Sector 2, organizează concurs 
de recrutare în vederea ocupării func-
țiilor publice de execuție vacante de 
inspector de muncă, clasa I, grad 
profesional superior la Direcţia Corp 
Control al Calității Inspecției, 
respectiv inspector de muncă, clasa I, 
grad profesional asistent la Biroul 
Corp Control al Calității Inspecției 
-Direcția Corp Control al Calității 
Inspecției din cadrul aparatului 
p r o p r i u  a l  I n s p e c ț i e i 
Muncii.1.Condiții generale de partici-
pare la concurs:Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare.2.Condiţii 
specifice de participare la concur-
s:-pentru funcția publică de execuție 
vacantă de inspector de muncă, clasa 
I, grad profesional superior la 
Direcţia Corp Control al Calității 
Inspecției;-studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în unul din domeniile 
fundamentale: ştiințe inginereşti, 
ştiințe agricole şi silvice, ştiințe juri-
dice, ştiințe economice sau în una din 
specializările: sociologie, psihologie, 
medicină, administraţie publică şi 
ştiinţe politice;-vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: 7 ani;-perfecţionări 
(specializări);-Cerințe specifice: dispo-
nibilitate pentru delegații şi pentru 
lucrul în program prelungit în 
condiții legale, permis de conducere 
categoria B.-pentru funcția publică de 
execuție vacantă de inspector de 
muncă, clasa I, grad profesional asis-
tent la Biroul Corp Control al Cali-
tății Inspecției -Direcția Corp Control 
al Calității Inspecției; -studii universi-
tare  de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în unul din domeniile 
fundamentale: ştiințe inginereşti, 
ştiințe agricole şi silvice, ştiințe juri-
dice, ştiințe economice sau în una din 
specializările: sociologie, psihologie, 
medicină, administraţie publică şi 
ştiinţe politice;-vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: 1 an;-perfecţionări 
(specializări):-Cerințe specifice: dispo-
nibilitate pentru delegații şi pentru 
lucrul în program prelungit în 
condiții legale, permis de conducere 
categoria B.3.Concursul se desfăşoară 
la sediul Inspecţiei Muncii din Str. 
Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucu-
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GATA!
Simplu, nu?

reşti, după cum urmează:-dosarele de 
înscriere se vor depune în perioada 
20.06 -09.07.2019 inclusiv, după 
următorul program: de luni până joi 
între orele 08,00-16,30 şi vineri între 
orele 08,00-14,00 la Serviciul 
Gestiune Resurse Umane şi Formare 
Profesională;-selecţia dosarelor de 
concurs va avea loc în perioada 
10-16.07.2019;-proba scrisă are loc în 
data de 22.07.2019, ora 10.30;-data şi 
ora susţinerii interviului se afişează 
obligatoriu odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Condiţiile de participare 
la concurs, bibliografia, atribuţiile 
prevăzute în fişa postului şi actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate la sediul 
Inspecţiei Muncii şi pe site-ul: www.
inspectiamuncii.ro.Relaţii  suplimen-
tare se  pot  obţine la  telefon: 
021.302.70.80, interior 7082, de la 
doamna Elena Vîlcu, consilier.

l Inspecţia Muncii –instituţie a 
administraţiei publice centrale, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Matei 
Voievod nr.14, Sector 2, organizează 
concurs de recrutare în vederea 
ocupării a unei funcții publice de 
execuție vacantă de consilier, clasa I, 
gradul profesional debutant la Servi-
ciul Comunicare, Relații cu publicul 
ş i  P r e l u a r e  A p e l u r i  d e 
Urgență.1.Condiții generale de parti-
cipare la concurs:Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare.2.Condiţii 
specifice de participare la concurs:-
Pentru funcția publică de consilier, 
clasa I, gradul profesional debutant 
la Serviciul Comunicare, Relații cu 
publicul şi Preluare Apeluri de 
Urgență:-studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul stiintelor 
sociale, specializarea psihologie;-ve-
chime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice;-limbi 
străine (necesitate şi nivel de cunoaş-
tere);-cunoştințe de operare PC: 
-.3.Concursul se desfăşoară la sediul 
Inspecţiei Muncii din Str. Matei 
Voievod nr.14, Sector 2, Bucureşti, 
după cum urmează:-dosarele de 
înscriere se vor depune în perioada 
20.06 –09.07.2019 inclusiv, după 
următorul program: de luni până joi 
între orele 08.00 -16.30 şi vineri între 
orele 08.00 -14.00 la Serviciul 
Gestiune Resurse Umane şi Formare 
Profesională, camera 301, etaj 
3;-selecţia dosarelor de concurs va 
avea  loc  în  per ioada  10 .07 
–16.07.2019;-proba scrisă are loc în 
data de 22.07.2019, ora 10:30;-data şi 
ora susţinerii interviului se afişează 
obligatoriu odată cu rezultatele la 

proba scrisă.Condiţiile de participare 
la concurs, bibliografiile, atribuţiile 
prevăzute în fişa postului şi actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate la sediul 
Inspecţiei Muncii şi pe site-ul: www.
inspectiamuncii.ro.Relaţii  suplimen-
tare se  pot  obţine la  telefon: 
021.302.70.82 de la doamna Adriana 
Simion, consilier.

l Primăria Comunei Bâcleş, județul 
Mehedinți, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacantă de 
inspector clasă I, grad profesional 
principal, Compartiment Agricol.
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Bâcleş, județul 
Mehedinți, în data de  24 iulie 2019, 
ora 10.00 –proba scrisă şi în data de 
26 iulie 2019, ora 10.00 – interviul.
Condiții de participare:-Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă;-Vechime 
în specialitatea studiilor 5 ani. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Bâcleş.Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcțio-
narilor publici, actualizată.Condițiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Bâcleş. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul Primăriei 
Comunei Bâcleş şi la nr. de telefon: 
0252/375263.

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Iaşi, cu sediul în  muni-
cipiul Iaşi, str. George Coşbuc nr. 3÷5, 
cod 700469, organizează: concurs 
-Pentru încadrarea, prin recrutare 
din sursă externă, a unui post vacant 
muncitor calificat IV-I electrician 
întreținere şi reparații– pentru Biroul 
Administrativ din cadrul Serviciului 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
Vaslui prevăzut în statul de organi-
zare al Inspectoratului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Iaşi, cu funcţie 
contractuală de execuţie:Condiţii 
Specifice (de studii):-să fie absolvenţi 
de studii gimnaziale, cu certificat de 
capacitate/ absolvire a învăţămân-
tului de 8 ani;-vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului –nu se cere;-autorizaţie de 
electrician eliberată de Autoritatea 
Naţională de Reglementare în dome-
niul Energiei, gradul II B (executare 
instalaţii electrice cu orice putere 
instalată tehnic realizabilă şi la o 
tensiune nominală mai mică de 
1KV).Dosarele de concurs vor fi 

depuse la până la data de 22.04.2019 
(inclusiv), în zilele lucrătoare, inter-
valul orar 09:00 –16:00. Concursul 
constă în 3 etape succesive, după cum 
urmează: -selecţia dosarelor de 
concurs  -24.04.2019;-proba scrisă 
–07.05.2019 ora 12:00;-interviu 
–10.05.2019, ora 11:00.Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai 
candidaţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă.Condiţiile de participare 
la concurs, tematica şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul I.T.P.F. 
Iaşi. Relaţii suplimentare la nr. de 
telefon 0232/460009, 0232/460060, 
0232/460061.

l Unitatea Militară 02412 Bucureşti 
organizează concurs pentru înca-
drarea unui post vacant de execuţie 
-personal civil contractual, perioadă 
nedeterminată de asistent medical 
generalist, debutant (studii postli-
ceale) în cabinetul medicină internă 
–maxim 6 luni vechime în speciali-
tate.Concursul se va desfăşura, astfe-
l:-Proba scrisă în data de 12.07.2019, 
începând cu ora 11.00;-Proba prac-
tică în data de 18.07.2019, începând 
cu ora 11.00; -Interviu în data de 
24.07.2019, începând cu ora 11.00. 
Dosarele pentru înscrierea la concurs 
se vor depune la sediul U.M. 02412 
Bucureşti, microstructură personal, 
etaj 1, camera 116, strada Grigore 
Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucu-
reşti, până la data de 04.07.2019, ora 
13.00. Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 021.313.88.05, int. 
114.

l Primăria Oprişor organizează 
examen/ concurs de promovare în 
grad profesional imediat superior 
celui deţinut pentru o funcţie publică 
de execuţie de INSPECTOR, clasa I, 
grad profesional asistent  în inspector, 
clasa I, grad profesional principal la 
Compartimentul Impozite şi Taxe  
din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului Comunei Oprişor 
județul Mehedinți.Condiţii de desfă-
şurare:Pentru a participa la 
examenul/ concursul de promovare în 
grad profesional imediat superior 
celui deţinut funcţionarul public 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii:-să aibă cel 
puţin 3 ani în gradul profesional al 
funcţiei publice din care promovea-
ză;-să fi obţinut cel puţin calificativul 
„bine” la evaluarea anuală a perfor-
manţelor individuale în ultimii doi 
ani calendaristici;-să nu aibă în cazi-
erul administrativ o sancţiune disci-
plinară neradiată în condiţiile legii.
Probele stabilite pentru examen/
concurs:-proba scrisă în data de 
07.08.2019, ora 11:00; -proba de 
interviu în data de 09.08.2019, ora 
11:00.Dosarul de concurs se depune 
de către candidaţi în termen de 20 de 
zile de la data afişării anunţului.

l Primăria Oprişor Judetul Mehe-
dinţi organizează examen/ concurs de 
promovare în grad profesional 
imediat superior celui deţinut pentru 
o funcţie publică de execuţie de 
INSPECTOR, clasa I, grad profesi-
onal principal în inspector, clasa I, 
grad profesional superior la Compar-
timentul de Asistenţă Socială  din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Oprişor judeţul 
Mehedinţi. Probele stabilite pentru 
examen/ concurs:-proba scrisă în data 
de 24.07.2019, ora 11:00;-proba de 
interviu în data de 26.07.2019, ora 
11:00.Condiţii de participare:Pentru 
a participa la examenul/ concursul de 
promovare în grad profesional 
imediat superior celui deţinut funcţi-
onarul public trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii:-să 
aibă cel puţin 3 ani în gradul profesi-
onal al funcţiei publice din care 
promovează;-să fi obţinut cel puţin 
calificativul „bine” la evaluarea 
anuală a performanţelor individuale 
în ultimii doi ani calendaristici;-să nu 
aibă în cazierul administrativ o sanc-
ţiune disciplinară neradiată în condi-
ţiile legii. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 de 
zile de la publicarea în monitorul 
oficial.

INCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament 4 
camere, mobilat, utilat lux, B-dul 
Muncii, Braşov. 0722/370135 (17.00- 
19.30).

DIVERSE
lBeneficiarul proprietar al terenului 
situat în comuna Snagov, tarla 237, 
parcela 887, nr.cadastral 3026, în 
suprafață de 1000mp, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a Avizului de 
Oportunitate pentru documentația 
PUZ- Construire spălătorie auto, 
anexă tehnică, bazin vidanjabil. 
Documentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean Ilfov 
la data 18.06.2019. Observații/comen-
tarii se primesc în scris la Direcția de 
Urbanism din cadrul Consiliului 
Județean Ilfov, Bucureşti, sector 6, 
atrada Doctor Ernest Juvara 3 
(tel.021.212.56.93), în termen de 15 
zile de la publicarea prezentului 
anunț.

lBeneficiarul proprietar al terenului 
situat în comuna Glina, tarla 10/1, 
parcela 37, nr.cadastral 1791, 1789, în 
suprafață de 2500mp, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a Avizului de 
Oportunitate pentru documentația 
PUZ- Alipire loturi şi realizare PUZ 
Ansamblu hale depozitare, birouri şi 
utilități. Documentația a fost depusă 

pentru consultare la Consiliul Jude-
țean Ilfov la data 18.06.2019. Obser-
vații/comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul 
Consiliului Județean Ilfov, Bucureşti, 
sector 6, strada Doctor Ernest Juvara 
3 (tel.021.212.56.93), în termen de 15 
zile de la publicarea prezentului 
anunț.

lSe aduce la cunoştință celor intere-
sați că petenta Diaconu Valerica 
Angela, a solicitat Judecătoriei 
Braşov să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului situat în 
Codlea, str. Toamnei, F.N. jud. 
Braşov, înscris în CF nr. 107589 
Codlea (CF vechi nr. 7663 Codlea) la 
A1 sun nr. top 676- teren intravilan în 
suprafață de 1152 mp, precum şi 
asupra imobilului situat în Codlea, 
înscris în CF nr. 107605 Codlea (CF 
vechi nr. 7664 Codlea) la A1 sub nr. 
top 677/2- teren în suprafață de 136 
mp. Persoanele interesate sunt invi-
tate să facă opoziție la cererea formu-
lată de petenta Diaconu Valerica 
Angela, cu domiciliul ales în Codlea, 
str. Petuniei nr. 19, bl. 19, sc. E, ap. 8, 
jud. Braşov, la familia Irimia Mihai, 
la Judecătoria Braşov în termen de 
30 de zile de la data afişării şi publi-
cării prezentei somații, cu mențiunea 
pentru cei interesați, care nu vor 
formula opoziție, că instanța va păşi 
la judecarea cererii. Somația face 
parte integrantă din încheierea 
pronunțată la data de 28.05.2019 în 
dosarul civil nr. 3990/197/2019, cu 
termen de judecată la data de 
01.10.2019. Prezenta se comunică 
spre afişare la Primăria municipiului 
Codlea, jud. Braşov, la Oficiul de 
cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Braşov- Biroul de Carte funciară 
Braşov şi la sediul Judecătoriei 
Braşov. Se va publica şi într-un ziar 
de circulație națională. 

lSC Soragmin SRL, titular al proiec-
tului „Amenajare iaz piscicol în 
extravilan, oraş Mărăşeşti, T86, P461, 
cu valorificare de agregate” - anunță 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare fără evalu-
area impactului asupra mediului 
(EIA) de către APM Vrancea, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul sus-menționat, propus a fi 
amplasat în Mărăşeşti, T83, P461, 
județul Vrancea. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, 
județul Vrancea, în zilele de luni -joi 
între orele 08.00-16.30 şi vineri între 
orele 08.00-14.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: www.
apmvn.anpm.ro. Observațiile/contes-
tațiile publicului se primesc la sediul 
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Agenției pentru Protecția Mediului 
Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, 
județul Vrancea, în termen de 10 zile 
de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului.

l Comuna Ciocăneşti,  cod fiscal: 
14953600, cu sediul în comuna Ciocă-
neşti, județul Suceava, cod poştal: 
727120, telefon/fax: 0230.578.135, 
e-mail: p_ciocanesti@yahoo.com. În 
conformitate cu Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanțărilor neram-
bursabile, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, anunţă programul 
anual al finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice ale Comunei 
Ciocăneşti pentru anul 2019 în sumă 
de totală 30.000Lei şi este destinat în 
întregime pentru susţinere culte religi-
oase recunoscute de lege, conform 
HCL nr.30/06.06.2019.

l Autoritatea finanțatoare, Comuna 
Cernat, prin Consiliul Local Cernat, 
cu sediul în Comuna Cernat, sat 
Cernat, nr.456, județul Covasna, 
t e l e f o n :  0 2 6 7 . 3 6 7 . 5 0 1 ,  f a x : 
0267.367.488, e-mail: comunacernat@
yahoo.com, cod fiscal: 4404338, 
anunță concurs de proiecte în baza 
Legii nr.350/2005, pentru proiectele 
desfăşurate în anul 2019, pentru 
programele, proiectele culturale, de 
sport şi tineret, culte, după cum 
urmează: Solicitanții trebuie să fie 
persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial -asociații ori 
fundații constituite conform legii -sau 
culte religioase recunoscute conform 
legii. Sprijinul minim acordat la toate 
proiectele este de 1.000Lei, iar aportul 
propriu necesar este de minim 10% 
din valoarea sumei acordate. Un soli-
citant poate să depună cel mult 3 
proiecte. La elaborarea documentați-
ilor şi la derularea finanțării se vor 
avea în vedere prevederile Legii 
nr.350/2005, privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. La 
prezentarea proiectelor privind 
programele şi proiectele culturale şi de 
tineret se vor avea în vedere prevede-
rile OG nr.51/1998, privind îmbună-
tățirea sistemului de finanțare a 
programelor şi proiectelor culturale, 
aprobate prin Legea nr.245/2001, 
modificată şi completată prin OG 
nr.2/2008, respectiv prevederile Legii 
Tinerilor nr.350/2006. La proiectele 
pentru programe şi manifestări spor-
tive se vor avea în vedere prevederile 
Legii nr.69/2000, a educației fizice şi 
sportului, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Hotărârii Guvernului 
nr.1447/2007, privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea 
sportivă, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Ordinul Ministrului 
Tineretului şi Sportului nr.664/2018, 

privind finanțarea din fonduri publice 
a proiectelor şi programelor sportive, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Finanțarea cheltuielilor instituți-
ilor de cult se realizează conform 
prevederilor OG nr.82/2001, privind 
stabilirea unor forme de sprijin finan-
ciar pentru unitățile de cult aparți-
nând cultelor religioase recunoscute 
din România, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, şi a 
HG nr.1470/2002, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru apli-
carea prevederilor Ordonanței Guver-
nului nr.82/2001. În conformitate cu 
art.20. alin.2 din Legea nr.350/2005, 
din motive de urgență, respectarea 
termenului prevăzut la alin.(1) ar 
cauza prejudicii autorității finanța-
toare, aceasta are dreptul de a accelera 
aplicarea procedurii de selecție de 
proiecte prin reducerea numărului de 
zile, dar nu la mai puțin de 15 zile. 
Motivele reducerii termenului 
prevăzut la alin.(1) se datorează 
faptului că publicarea anunțului de 
participare s-a făcut la jumătatea 
anului calendaristic, iar timpul rămas 
pentru derularea proiectelor este 
scurtă. Data-limită de depunere a 
propunerilor de proiecte: 08.07.2019, 
ora 16.00. Proiectele pot fi depuse 
personal la registratura Primăriei 
Comunei Cernat sau expediate prin 
poştă cu sosire până la data şi ora 
depunerii. Informații suplimentare 
pot fi obținute la Primăria Comunei 
Cernat, Compartimentul Relații cu 
Publicul, 527070, Cernat, nr.456, 
telefon/fax: 0267.367.501, e-mail: 
comunacernat@yahoo.com şi cserna-
tonkozseg@yahoo.com. Documentația 
poate fi descărcată de pe site-ul: www.
csernaton.ro. Bugetul finanțării 
nerambursabile aprobat prin Hotă-
r â r e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.15/18.04.2019 este de 100.000Lei, 
defalcat pe domenii de activitate 
astfel: 25.000Lei pentru sport şi 
tineret, 50.000Lei pentru cultură şi 
25.000Lei pentru culte. Finanțarea 
nerambursabilă acordată din fonduri 
publice unui beneficiar se va face în 
baza unui contract de finanțare 
nerambursabilă încheiat între Consi-
liul Local Cernat şi beneficiar, în urma 
aplicării procedurii selecției publice de 
proiecte. Selecția ofertelor se reali-
zează de către comisia de selecție 
constituite la nivelul Consiliului Local 
Cernat, conform legislației în vigoare. 
Perioada de selecție şi evaluarea 
propunerilor de proiecte: 09-10 iulie 
2019.

l Primăria Comunei Pişcolt, cu sediul 
în comuna Pişcolt, sat Pişcolt, nr.62, 
judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3896704, 
e-mail: primariacomuneipiscolt@
yahoo.com, aduce la cunoştința 
publică anunțul de participare pentru 
acordarea de finanțări nerambursabile 
din bugetul Comunei Pişcolt, pentru 

activități nonprofit de interes local, pe 
anul 2019. Reglementări legale 
privind acordarea de finanţare neram-
bursabilă: Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general. 
Domeniile pentru care se acordă 
finanţarea nerambursabilă: cultură şi 
sport. Surse de finanțare: Bugetul local 
al Comunei Pişcolt pe anul 2019, 
aprobat prin HCL nr.17/2019, după 
cum urmează: cultură: 100.000 şi 
sport: 50.000Lei. Informațiile privind 
condițiile de finanțare şi procedura de 
selecție a proiectelor sunt prevăzute în 
HCL Pişcolt nr.20/2019, privind apro-
barea Ghidurilor pentru derularea 
programului comunal privind finan-
ţarea nerambursabilă din bugetul local 
al Comunei Pişcolt, a proiectelor şi 
acţiunilor în domeniile: cultural şi 
sportiv, Anexele I, II. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul Primă-
riei Comunei Pişcolt, situat în 
localitatea Pişcolt, nr.62, Secretariat, 
telefon: 0261.824.800 sau de pe site-ul 
instituției: www.primariapiscolt.ro. 
Documentaţia de solicitare a finanţării 
nerambursabile poate fi transmisă 
numai prin poştă sau direct la Regis-
tratură, în plic sigilat, la sediul autori-
tăţii finanţatoare situat: localitatea 
Pişcolt, nr.62, Secretariat. Documen-
taţia de solicitare a finanţării neram-
bursabile se depune într-un exemplar 
original şi un exemplar copie, incluse 
în acelaşi plic închis şi sigilat. Plicul 
trebuie să poarte numele complet al 
solicitantului, adresa organizaţiei, 
titlul proiectului, domeniul şi menţi-
unea (în limba română) „A nu se 
deschide înainte de sesiunea de 
evaluare”. Depunerea propunerilor de 
proiecte de finanţare nerambursabilă 
se face în perioada 21.06.2019-
08.07.2019, de luni până joi, între orele 
08.00-16.00, iar vineri, între orele 
08.00-13.30. Termenul-limită pentru 
depunerea propunerilor de proiecte 
este 08.07.2019, ora 16.00. Conform 
art.20 alin.(2), autoritatea finanțatoare 
reduce termenul de depunere a solici-
tărilor de la 30 de zile la 15 zile, de la 
publicarea anunțului de participare, 
cu scopul accelerării procedurii de 
selecție, fundamentat pe necesitatea 
demarării proiectelor persoanelor care 
solicită finanțare de la bugetul local al 
Comunei Pişcolt. Perioada de selecție 
şi evaluare a propunerilor de proiecte: 
09.07.2019-11.07.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Adunarea Generală Extraordinară 
a SC ACEIR AUDIT SA va avea loc 
joi, 18 iulie 2019 în Calea Moşilor nr. 
264, ap. 45, sectorul 2 cu următoarea 
ordine de zi: 1) Dare de seamă asupra 
activităţii societăţii în anul 2018; 2) 
Intrarea în lichidare şi numirea lichi-
datorului societăţii. 

l Intec S.A., Bucureşti, sectorul 4, 
Şos. Olteniţei, nr.105, J40/6664/1991, 
C.U.I. 369270, Convocare: În  confor-
mitate  cu  prevederile  articolului 117 
din Legea societăților nr.31/1990, 
republicată, cu modificările  şi  
completările  ulterioare, şi având în 
vedere prevederile din Actul  Consti-
tutiv  al societăţii pe acțiuni  Intec  
S.A. (denumită în continuare şi “Soci-
etatea”  sau  “INTEC”) cu sediul 
social în  Bucureşti, sectorul 4, Şos. 
Olteniţei, nr.105, Preşedintele Consi-
liului  de Administraţie  al  INTEC 
S.A,  convoacă  în  ziua  de 23.07.2019,  
ora 12:00, la sediul societăţii din Bucu-
reşti, sectorul 4, Şos. Olteniţei, nr.105,  
Adunarea  Generală  Extraordinară  a 
Acţionarilor, pentru toţi acţionarii  
INTEC  S.A.  înscrişi  în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
01.07.2019 (data de referinţă), cu 
următoarea Ordine de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor: 1. Aprobarea majorării valorii 
nominale a acţiunilor Societăţii de la 
valoarea nominală curentă de 2,5 lei, 
pentru fiecare acţiune, la valoarea 
nominală de 25.000 lei pentru fiecare 
acțiune emisă  de către  Intec  S.A. 1.1. 
Punctul 1 se va implementa sub 
condiţia ca valoarea capitalului social 
al Societăţii să ramână  neschimbată  
după implementarea hotărârii de 
majorare a valorii nominale de la 2,5 
lei pentru fiecare acţiune la 25.000 lei 
pentru fiecare acţiune. Astfel, după 
majorarea valorii nominale, Societatea 
va avea un capital social de 8.100.000 
lei împărţit în 324 de acţiuni nomina-
tive, cu o valoare nominală de 25.000 
lei fiecare, integral subscrise şi plătite 
de acţionari. Determinarea îndeplinirii 
condiţiei se va face potrivit procedurii 
prevăzute la punctul 1.12.  al  prezen-
tului Convocator. 1.2. În cazul în care, 
anterior majorării valorii nominale, un 
acţionar deţine un număr de acţiuni 
care nu este multiplu de 10.000 
(numărul acţiunilor deţinute anterior 
majorării valorii nominale fiind 
denumit în cele ce urmează “Acţiuni 
Neconsolidate”) şi implicit acţionarul 
în cauză ar deţine, ulterior majorării 
valorii nominale, un număr de acţiuni 
care nu este număr natural (numărul 
natural de acţiuni deţinute ulterior 
majorării valorii nominale fiind 
denumit în cele ce urmează “Acţiuni 
Consolidate”, iar eventuala fracţiune 
de Acţiune Consolidată rezultată din 
calcul fiind denumită în cele ce 
urmează “Fracţiunea de Acţiune 
Consolidată”), acţionarul în cauză are 
dreptul să facă uz de una dintre urmă-
toarele două alternative: a.să fie 
compensat de Societate cu o sumă de 
bani brută pentru Fracţiunea de 
Acţiune Consolidată (“Compensare 
pentru Rotunjire în Minus”), urmând 
ca, în acest caz, numărul de Acţiuni 
Consolidate care va fi efectiv alocat 
acţionarului după punerea în execu-

tare a hotărârii de majorare a valorii 
unei acţiuni să fie egal cu numărul de 
Acţiuni Consolidate rezultat din calcul 
rotunjit în minus până la numărul 
natural imediat anterior, sau b.să 
contribuie cu numerar, prin transferul 
unei sume de bani către Societate 
(“Contribuţie pentru Rotunjire în 
Plus”), pentru diferenţa dintre o 
Acţiune Consolidată şi Fracţiunea de 
Acţiune Consolidată, urmând ca, în 
acest caz, numărul de Acţiuni Conso-
lidate care va fi efectiv alocat acţiona-
rului după punerea în executare a 
hotărârii de majorare a valorii unei 
acţiuni să fie egal cu numărul de 
Acţiuni Consolidate rezultat din calcul 
rotunjit în plus până la numărul 
natural imediat următor. 1.3. Acţio-
narii care nu vor opta în mod expres 
pentru una dintre alternativele menţi-
onate la pct. 1.2 de mai sus, în 
termenul şi în condiţiile aprobate în 
cadrul A.G.E.A., se consideră că au 
optat în mod automat pentru alterna-
tiva de la pct. 1.2 lit. a, urmând ca 
tacerea/ inacţiunea acestora să fie 
considerată ca aprobare tacită a alter-
nativei de a fi Compensaţi pentru 
Rotunjire în Minus.1.4. Pentru deter-
minarea valorii Compensării pentru 
Rotunjire în Minus, respectiv a valorii 
Contribuţiei pentru Rotunjire în Plus 
a fost realizată o evaluare a Acţiunilor 
neconsolidate, evaluarea fiind reali-
zată de către evaluatorul autorizat dr. 
ing. Dan Eugen Sturza, membru 
ANEVAR, pe baza situaţiilor finan-
ciare ale Societăţii  de  la  data de 
30.04.2019.Ca urmare a utilizării 
metodelor de evaluare, pretul unei 
Acţiuni Neconsolidate- determinat în 
baza Raportului de evaluare nr. 4535 
întocmit la data de 13.06.2019 este 
5,0761 lei/acţiune. („Valoarea de 
Evaluare”).1.5. Valoarea Compensării 
pentru Rotunjire în Minus cuvenită 
unui acţionar care optează pentru 
alternativa de la 1.2 lit. a de mai sus se 
determină după cum urmează:Va-
loarea Compensării= F x VE x 
10.000.1.6.Valoarea Contribuţiei 
pentru Rotunjire în Plus datorată de 
un acţionar care optează pentru alter-
nativa de la 1.2 lit. b de mai sus se 
determină după cum urmează:Va-
loarea Contributiei = (1-F) x VE 
x10.000.Pentru ambele formule de 
mai sus: (i) F= Fracţiunea de Acţiune 
Consolidată exprimată cu 8 (opt) zeci-
m a l e ,  ( i i )  V E =  Va l o a r e  d e 
Evaluare.1.7. Fracţiunile de Acţiuni 
Consolidate pentru care Societatea 
plăteşte Compensare pentru Rotunjire 
în Minus vor fi însumate matematic în 
cadrul procedurii de implementare a 
hotărârii de majorare a valorii nomi-
nale a acţiunilor, urmând ca aceste 
Fracţiuni de Acţiuni Consolidate, 
împreună cu acţiunile proprii deţinute 
de Societate, să fie utilizate pentru 
rotunjirea în plus a numărului de 
Acţiuni Consolidate în cazul acţiona-
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rilor care optează pentru alternativa 
de la 1.2 lit. b de mai sus, iar in ipoteza 
in care, urmare a acestui mecanism de 
regularizare, va rămane un număr 
natural de Acţiuni Consolidate, 
acestea vor deveni acţiuni proprii 
deţinute de Societate.1.8. Aprobarea 
dobândirii de acţiuni proprii (respectiv 
Acţiuni Consolidate) de către Socie-
tate ca efect secundar al mecanis-
mului de implementare a hotărârii de 
majorare a valorii nominale astfel 
cum este prezentat la pct. 1.1.- 1.6. de 
mai sus. Prin urmare, numărul maxim 
de acţiuni proprii care ar putea fi 
dobândit de Societate este de 0,13% 
din capitalul social, contravaloarea 
plătită de Societate pentru fiecare 
Acţiune Consolidată prin mecanismul 
de Compensare pentru Rotunjire în 
Minus va fi egal cu produsul dintre 
Fractiunea de Acţiune Consolidată, 
Valoarea de Evaluare şi 10.000 iar 
perioada de dobândire nu va depăşi 12 
luni de la data A.G.E.A.1.9. Apro-
barea procedurii de implementare a 
hotărârii privind majorarea valorii 
nominale a acţiunilor fără modificarea 
capitalului social (care va include, 
printre altele, modalitatea de plată a 
Compensării pentru Rotunjirea in 
Minus, respectiv a Contribuţiei pentru 
Rotunjirea in Plus, modalităţi de 
disponibilizare a informaţiilor şi de 
comunicare in cadrul procedurii) in 
forma prevazută in Anexa 1 la 
prezentul Convocator.1.10. Sub 
condiţia ca prin punerea in aplicare a 
hotărârii privind majorarea valorii 
nominale a acţiunilor să nu se modi-
fice capitalul social al Societăţii, apro-
barea modificării articolelor 3.1. şi 
respectiv 3.2. (de la Art. 3.Capitalul 
social)  din Actul Constitutiv  al  
INTEC S.A. actualizat, care vor avea 
următorul conţinut:Articolul 3.  Capi-
talul social:3.1   Capitalul  social  
subscris este in valoare de 8.100.000  
lei, din care aport in natură 10.810 lei 
şi aport in numerar  8.089.190 lei. 
Capitalul social este integral vărsat.3.2   
Capitalul social  este  impărţit  in 324  
de acţiuni nominative, fiecare acţiune 
având  o valoare   nominală  de  
25.000 lei.”Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al INTEC SA este 
imputernicit să centralizeze rezultatele 
punerii in executare a hotărârii de 
majorare a valorii nominale a acţiu-
nilor cu privire la efectele asupra 
capitalul social al INTEC SA şi 
implicit să determine structura acţio-
nariatului Societăţii, urmând a 
intocmi un raport preliminar in acest 
sens pe care sa il prezinte A.G.E.A. 
INTEC S.A., urmând ca, in funcţie de 
rezultatul  raportului preliminar să se 
supună aprobării acţionarilor şi alte 
modificări ale actului constitutiv al 
Societăţii.În cazul in care in A.G.E.A. 
INTEC SA constată că, raportat la 
opţiunile acţionarilor exercitate in 
condiţiile pct. 1.2. de mai sus, ar 

rezulta o modificare a capitalului 
social, Administratorul unic va 
convoca o nouă adunare generală 
extraordinară a acţionarilor care va 
decide fie continuarea implementării 
hotărârii privind majorarea valorii 
nominale a acţiunii, fie revocarea 
hotărârii privind majorarea valorii 
nominale a acţiunilor, in acest din 
urmă caz toţi acţionarii urmând să fie 
puşi in situaţia anterioara adoptării 
hotărârii privind majorarea valorii 
nominale a acţiunilor.1.11. Manda-
tarea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie pentru a duce la inde-
plinire hotărârea de majorare a valorii 
nominale in condiţiile menţionate la 
pct. 1.1.- 1.10 de mai sus, precum şi cu 
respectarea procedurii de implemen-
tare care va fi aprobată in cadrul 
A.G.E.A. (Anexa 1), precum şi pentru 
a intreprinde demersurile pentru inre-
gistrarea la Registrul Comerţului 
competent  a menţiunii privind modi-
ficarea  Actului  Constitutiv al Socie-
tăţii.1.12. Drepturile şi obligaţiile 
conferite, respectiv generate de hotă-
rârea privind majorarea valorii nomi-
nale a acţiunilor aparţin persoanelor 
inregistrate ca acţionar la Data de 
Referinţă, in registrul acţionarilor 
Societăţii. În cazul in care o persoană 
care este inregistrată in registrul acţio-
narilor Societăţii ca acţionar la Data 
de Referinţă transferă prin orice act 
(inclusiv, dar fără a se limita la 
vânzare, donaţie, succesiune), integral 
sau parţial Acţiunile Neconsolidate 
deţinute, dobânditorul acestora este 
ţinut la rândul său de drepturile şi 
obligaţiile conferite, respectiv generate 
de hotărârea privind majorarea valorii 
nominale a acţiunilor emise de Socie-
tate.2. Imputernicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie pentru a 
indeplini toate formalităţile necesare 
pentru ducerea la indeplinire a hotă-
rârilor A.G.E.A., incluzând dar fără a 
se limita la indeplinirea formalităţilor 
de publicitate şi inregistrare a hotărâ-
rilor la Registrul Comerţului compe-
tent şi la orice alte autorităţi in drept. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie poate delega oricare dintre atri-
buţiile sale conferite prin hotărârile 
A.G.E.A. cu privire la majorarea 
valorii nominale a acţiunilor Societăţii 
conform celor de mai sus.3.Aprobarea 
autorizării Preşedintelui Consiliului 
de Administraţie de a răscumpăra 
acţiuni ale Societăţii, în limita de 
0,13% din valoarea capitalului social 
subscris, pentru o perioadă maximă de 
12 luni de la data publicării hotărârii 
acţionarilor în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. Răscumpă-
rarea se va efectua la un preţ care va fi 
egal cu preţul de răscumpărare arătat 
la punctul 1.4 de mai sus. Programul 
de răscumpărare are drept scop redu-
cerea ulterioară a capitalului social 
sau distribuirea/ cesiunea catre alţi 
acţionari, in temeiul hotărârii adunării 

generale a acţionarilor.**** Comple-
tarea ordinii de zi:În cel mult 15 zile 
de la publicarea prezentului Convo-
cator în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a, unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau 
impreună, cel puţin 5% din capitalul 
social al Societăţii, pot înainta Consi-
liului de Administraţie  al  Societăţii 
cereri  privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare  a Acţiona-
rilor.Ordinea de zi completată cu 
punctele propuse de acţionari, ulterior 
convocării, se va publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, cu 
cel puţin 10 zile înaintea Adunării 
Generale Extraordinare  a Acţiona-
rilor. Participarea la şedința Adunării 
Generale Extraordinare  a Acţiona-
rilor: La Adunarea Generală Extraor-
dinara a Acţionarilor pot participa şi 
pot vota, direct sau prin reprezentare, 
în baza unei procuri speciale,  toţi 
acţionarii înscrişi în Registrul Acţio-
narilor INTEC SA la data de 
01.07.2019 stabilită ca dată de refe-
rinţă; acţionarii nu vor putea fi repre-
zentaţi în adunarile  generale decât 
prin alţi acţionari.Acţionarii îndreptă-
ţiţi pot participa şi pot vota în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare  a 
Acţionarilor  pe  baza  actului de iden-
titate, buletin de identitate/carte de 
identitate, pentru cetățenii români 
sau, după caz, cu paşaport/legitimație 
de şedere pentru cetățenii străini, în 
cazul acționarilor persoane fizice, 
respectiv pe baza actului de identitate 
al reprezentantului legal însoțit de un 
document oficial, în original, care îi 
atestă această calitate (certificat 
constatator emis de Registrul Comer-
ţului competent cu cel mult 10 zile 
înainte de data şedinței), în cazul 
acționarilor persoane juridice.Manda-
tarii acționarilor persoane fizice pot 
participa şi pot vota în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare  a 
Acţionarilor pe baza actului de identi-
tate însoțit de procura specială 
semnată de acționarul persoană fizică 
şi depusă în prealabil  la  sediul  Socie-
tății.Mandatarii acționarilor persoane 
juridice pot participa şi pot vota în 
cadrul Adunării Generale Extraordi-
nare  a Acţionarilor pe baza actului de 
identitate al mandatarului, însoțit de 
procura specială semnată de reprezen-
tantul legal şi de certificatul consta-
tator emis de Registrul Comerţului 
competent care atestă calitatea de 
reprezentant legal a semnatarului 
procurii speciale, ambele depuse în 
prealabil la sediul Societății.În cazul 
în care nu se vor îndeplini condiţiile 
legale privind ținerea Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acționarilor  la  
data primei convocări, se reprogra-
mează şedinţa pentru data de  
24.07.2019, la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi,  iar data 
de referință, stabilită pentru identifi-

carea acţionarilor îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze în cadrul 
Adunării Generale Extrardinare  a 
Acționarilor,  rămâne aceeaşi.Preşe-
dintele Consiliului de Administraţie al   
INTEC S.A., Niculai Bezerghianu.
Anexa 1 la Convocare: Procedura 
privind mecanismul de Contribuție 
pentru Rotunjire in Plus, respectiv de 
Compensare pentru Rotunjire in 
Minus, aferent consolidării valorii 
nominale a acţiunilor emise de socie-
tatea INTEC S.A.: Prezenta proce-
dură (“Procedura”) stabileşte 
mecanismul de aplicare a hotărârii 
A.G.E.A. a societăţii INTEC SA din 
data de 23.07.2019 (sau reprogramată 
pe  data de 24.07.2019), privind conso-
lidarea valorii nominale a acţiunilor 
emise de INTEC SA de la valoarea 
nominală de 2,5 lei pentru fiecare 
acţiune la valoarea nominală de 
25.000 lei pentru fiecare acţiune.1. 
Definitii şi interpretare:1.1 În 
cuprinsul prezentei Proceduri, 
termenii şi expresiile de mai jos vor 
avea următoarele inţelesuri:-Acţiuni 
Consolidate- inseamnă in general 
oricare şi toate acţiunile emise de către 
INTEC ulterior implementării Conso-
lidării Valorii Nominale (astfel cum 
este definită mai jos), iar in contextul 
in care se refera la un anumit actionar 
al INTEC  inseamna numarul natural 
de actiuni care va fi alocat respecti-
vului actionar ulterior implementarii 
Consolidarii Valorii Nominale, prin 
mecanismul Compensarii pentru 
Rotunjire in Minus (astfel cum este 
definita mai jos) sau al Contributiei 
pentru Rotunjire in Plus (astfel cum 
este definită mai jos), daca este 
cazul;-Acţiuni Neconsolidate- 
inseamnă in general oricare şi toate 
acţiunile emise de către INTEC ante-
rior implementării Consolidării Valorii 
Nominale (astfel cum este definită 
mai jos), iar in contextul in care se 
referă la un anumit acţionar al 
INTEC, inseamnă acţiunile deţinute 
de către respectivul acţionar anterior 
implementării Consolidării Valorii 
Nominale;-A.G.E.A.- inseamnă 
adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor INTEC SA;-Compensare 
pentru Rotunjire in Minus- inseamnă 
opţiunea exercitată- in Termenul de 
Exercitare a Opţiunii (astfel cum este 
definit mai jos)- de către un actionar 
de a primi de la INTEC contrava-
loarea Fracţiunii de Acţiune Consoli-
dată (astfel cum este definită mai jos), 
calculată in conformitate cu regulile 
stabilite in Hotărâre (astfel cum este 
definită mai jos), in schimbul rotunjirii 
in minus a numărului de Acţiuni 
Consolidate rezultat din calculul arit-
metic; in cazul in care un acţionar nu 
optează in Termenul de Exercitare a 
Opţiunii (astfel cum este definit mai 
jos) pentru Compensarea pentru 
Rotunjire in Minus sau pentru Contri-
buţia pentru Rotunjire in Plus (astfel 

cum este definită mai jos), se va consi-
dera că respectivul acţionar şi-a exer-
citat in mod tacit opţiunea pentru 
Compensare pentru Rotunjire in 
Minus, in conformitate cu prevederile 
Hotărârii (astfel cum este definită mai 
jos);-Contribuţie pentru Rotunjire in 
Plus- inseamnă opţiunea exercitată- in 
Termenul de Exercitare a Opţiunii 
(astfel cum este definit mai jos)- de 
către un acţionar  al  INTEC  de  a 
contribui cu o sumă, reprezentând 
diferenţa dintre o Acţiune Consoli-
dată şi Fracţiunea de Acţiune Consoli-
dată, calculată in conformitate cu 
regulile stabilite in Hotărâre (astfel 
cum este definită mai jos), pentru 
intregirea Fracţiunii de Acţiune 
Consolidată (astfel cum este definită 
mai jos) până la o Acţiune Consolida-
tă;-Fracţiune de Acţiune Consolidată- 
inseamnă diviziunea unei Acţiuni 
Consolidate care ar rezulta din 
calculul matematic aplicat la deti-
nerea fiecărui acţionar al INTEC SA, 
ca urmare a  Consolidării  Valorii  
Nominale  (astfel cum este definită 
mai jos);-Hotărâre- inseamnă hotă-
rârea A.G.E.A. prin care se aprobă 
consolidarea valorii nominale a acţiu-
nilor emise de INTEC S.A. de la 
valoarea nominală curentă de 2,5 lei 
pentru fiecare acţiune la valoarea 
nominală de 25.000 lei pentru fiecare 
acţiune, fără ca prin această opera-
ţiune să se majoreze capitalul social ca 
efect al consolidării valorii nominale a 
acţiunilor;-Consolidarea Valorii 
Nominale- inseamnă operaţiunea de 
majorare a valorii nominale a acţiu-
nilor emise de INTEC S.A.  de la 
valoarea nominală  de  2,5 lei pentru 
fiecare actiune la valoarea nominala 
de 25.000 lei pentru fiecare actiune, 
aprobata prin Hotărâre, fără ca prin 
aceasta operatiune sa se majoreze 
capitalul social;-Termenul de exerci-
tare a Opţiunii- inseamna perioada de 
timp, specificata la pct. 2 din prezenta 
Procedura, in care oricare actionar  al 
INTEC poate sa-si exercite dreptul de 
optiune pentru Contributia pentru 
Rotunjire in Plus, respectiv pentru 
Compensarea pentru Rotunjire in 
Minus, in conformitate cu prevederile 
Hotararii si in conditiile prezentei 
Proceduri;-Valoarea Compensării- 
inseamna suma bruta care se cuvine 
unui actionar reprezentand valoarea 
Compensarii pentru Rotunjire in 
Minus;-Valoarea Contribuţiei- 
inseamna suma reprezentand 
valoarea Contributiei pentru Rotun-
jire in Plus care va fi platita de catre 
un actionar  INTEC care opteaza 
pentru Contributie pentru Rotunjire 
in Plus in Termenul de Exercitare a 
Optiunii, prin aplicarea formulei de 
calcul stabilita prin Hotarare.-INTEC 
SA– inseamna INTEC S.A., persoana 
juridica de drept roman, cu sediul 
social in Romania, Bucuresti, Soseaua 
Oltenitei, nr.105,  sectorul 4,  inregis-
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trata la Oficiul Registrului Comertului 
Bucuresti sub nr. J40/6664/1991, 
C.U.I. 369270.1.2. Orice termen 
mentionat in cuprinsul prezentei 
Proceduri va fi calculat prin exclu-
derea zilei la care incepe sa curga 
termenul si a zilei la care se implineşte 
termenul. In cazul in care data la care 
se implineste termenul este o zi nelu-
cratoare, atunci termenul se considera 
implinit in ziua lucratoare imediat 
urmatoare.2.Exercitarea Optiunii: 
Orice actionar inregistrat in registrul 
actionarilor  INTEC S.A. la data de 
referinta sau dupa data de 01.07.2019 
care, ca efect al Consolidarii Valorii 
Nominale, ar urma sa detina teoretic o 
Fractiune de Actiune Consolidata, 
poate opta in termen de 30 (treizeci) 
de zile calendaristice de la data publi-
carii Hotararii în Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a IV-a (a) pentru 
Contributia pentru Rotunjire in Plus 
sau (b) pentru Compensarea pentru 
Rotunjire in Minus, cu respectarea 
tuturor formalitatilor stabilite prin 
prezenta Procedura.2.1. Contributie 
pentru Rotunjire in Plus:Actionarul 
care opteaza pentru Contributia 
pentru Rotunjire in Plus va transmite 
la sediul INTEC S.A. prin una dintre 
modalitatile stabilite la pct. 2.4 de mai 
jos si in Termenul de Exercitare a 
Optiunii, Formularul de Contributie 
pentru Rotunjire in Plus avand forma 
si continutul stabilite in Anexa 1 a 
prezentei Proceduri unde se vor 
preciza şi modalităţile de plată, 
completat, semnat si stampilat, daca 
este cazul, corespunzator de catre 
actionar sau reprezentantul legal/
conventional al acestuia, dupa caz, 
insotit  de urmatoarele docu-
mente:2.1.1. pentru persoane fizi-
ce:-copie a actului de identitate al 
actionarului (cu prezentarea actului 
de identitate in original, in cazul in 
care documentele se depun la sediul 
INTEC S.A.  de catre actionar);-im-
puternicire speciala in forma auten-
tica (in original) si copie a actului de 
identitate al imputernicitului (cu 
prezentarea actului de identitate in 
original, in cazul in care documentele 
se depun la sediul  INTEC S.A. prin 
imputernicit);-ordinul de plata care 
confirma plata Valorii Contributiei, 
vizat de catre banca, pe care sa fie 
mentionat in mod expres numele acti-
onarului (copie). 2.1.2. pentru 
persoane juridice:-copie legalizata a 
certificatului de inregistrare a actiona-
rului (in original);-certificat consta-
tator al actionarului care atesta 
reprezentantii legali ai acestuia (emis 
de registrul comertului cu cel mult 7 
(şapte) zile anterior datei primei intru-
niri A.G.E.A.) (in original);-copie a 
actului de identitate al reprezentan-
tului legal al actionarului (cu prezen-
tarea actului de identitate in original, 
in cazul in care documentele se depun 
la sediul INTEC S.A. de catre repre-

zentantul legal al actionarului);-impu-
ternicire speciala in forma autentica 
(in original) si copie a actului de iden-
titate al imputernicitului (cu prezen-
tarea actului de identitate in original, 
in cazul in care documentele se depun 
la sediul INTEC S.A. prin imputerni-
cit);-ordinul de plata care confirma 
plata Valorii Contributiei, vizat de 
catre banca, pe care sa fie mentionat 
in mod expres denumirea actionarului 
(copie).Plata Valorii Contributiei se va 
face de catre actionar in Termenul de 
Exercitare a Optiunii, doar prin ordin 
de plata, in contul bancar  IBAN 
RO51BREL0002001731210101  
deschis  pe  numele  INTEC S.A. la 
Banca Libra Internet Bank S.A.,  
astfel incat in ultima zi lucratoare a 
Termenului de Exercitare a Optiunii 
suma reprezentand Valoarea Contri-
butiei sa fie creditata in contul menti-
onat mai sus. Fiecare actionar este 
obligat sa-si calculeze Valoarea 
Contributiei, in baza formulei indicate 
in Hotarare.2.2. Compensare  pentru  
Rotunjire  in  Minus:Actionarul care 
opteaza pentru Compensarea pentru 
Rotunjire in Minus va transmite la 
sediul INTEC S.A. prin una dintre 
modalitatile stabilite la pct. 2.4 de mai 
jos si in Termenul de Exercitare a 
Optiunii, Formularul de Compensare 
pentru Rotunjire in Minus avand 
forma si continutul stabilite in Anexa 
2 a prezentei Proceduri, completat, 
semnat si stampilat, daca este cazul, 
corespunzator de catre actionar sau 
reprezentantul legal/ conventional al 
acestuia, dupa caz, insotit de urmatoa-
rele documente:2.2.1. pentru persoane 
fizice:-copie a actului de identitate al 
actionarului (cu prezentarea actului 
de identitate in original, in cazul in 
care documentele se depun la sediul 
INTEC S.A. de catre actionar);-impu-
ternicire speciala in forma autentica 
(in original) si copie a actului de iden-
titate al imputernicitului (cu prezen-
tarea actului de identitate in original, 
in cazul in care documentele se depun 
la sediul INTEC S.A. prin imputer-
nicit);2.2.2. pentru persoane juridi-
ce:-copie legalizata a certificatul de 
inregistrare a actionarului (in origi-
nal);-certificat constatator al actiona-
rului care atesta reprezentantii legali 
ai acestuia (emis de registrul comer-
tului cu cel mult 7 (şapte) zile anterior 
datei primei întruniri a A.G.E.A.) (in 
original);-copie a actului de identitate 
al reprezentantului legal al actiona-
rului (cu prezentarea actului de identi-
tate in original, in cazul in care 
documentele se depun la sediul 
INTEC, de catre reprezentantul legal 
al actionarului);-imputernicire 
speciala in forma autentica (in 
original) si copie a actului de identi-
tate al imputernicitului(cu prezen-
tarea actului de identitate in original, 
in cazul in care documentele se depun 
la sediul  INTEC S.A. prin imputer-

nicit);2.3 Cazuri special:In cazul in 
care o anumita persoana nu este inre-
gistrata in registrul actionarilor 
INTEC S.A., desi potrivit legii ar avea 
acest drept (ex. mostenitori, soti divor-
tati, persoane care si-au schimbat 
numele sau alte elemente de identifi-
care, dobanditori ai actiunilor ca 
urmare a unei executari silite), pe 
langa documentele prevazute la pct. 
2.1 sau 2.2, dupa caz, respectiva 
persoana va transmite INTEC S.A. 
toate documentele care dovedesc 
faptul ca respectiva persoana este 
indreptatita sa fie inregistrata in regis-
trul actionarilor INTEC S.A. si sa 
beneficieze de efectele Hotararii. 2.4. 
Modul de transmitere a documente-
lor:Actionarii vor transmite setul de 
documente mentionate la pct. 2.1 sau 
2.2, precum si cele de la pct. 2.3, daca 
este cazul, in Termenul de Exercitare 
a Optiunii doar prin una dintre urma-
toarele modalitati: (i) prin depunere 
personal sau prin reprezentant 
conventional la registratura INTEC 
S.A. din Bucuresti, Soseaua Oltenitei, 
nr.105,  sector 4; sau (ii) prin scrisoare 
recomandata cu continut declarat şi 
confirmare de primire la sediul 
INTEC S.A. din Bucuresti, Soseaua 
Oltenitei, nr.105, sector 4. In cazul in 
care se face uz de aceasta modalitate 
de transmitere a documentelor, toate 
documentele care necesita semnatura 
actionarului indreptatit sau a repre-
zentantului acestuia vor fi prezentate 
in forma autentica, inclusiv dar fara a 
se limita la Formularul de Contributie 
pentru Rotunjire in Plus sau Formu-
larul de Compensare pentru Rotunjire 
in Minus, dupa caz.Toate documentele 
prevazute la pct. 2.1 sau 2.2, precum si 
cele de la pct. 2.3, daca este cazul, 
indiferent de modalitatea de transmi-
tere, vor fi prezentate intr-un plic 
inchis, avand inscriptionat mentiunea: 
“Pentru Procedura de consolidare a 
valorii nominale a actiunilor INTEC 
SA”.Documentele mentionate mai sus 
vor fi considerate a fi transmise in 
Termenul de Exercitare a Optiunii 
daca sunt inregistrate la sediul 
INTEC S.A.  pana cel tarziu la ora 
16:00 a ultimei zi lucratoare din 
cadrul Termenului de Exercitare a 
Optiunii.2.5. Neexercitarea unei 
optiuni in Termenul de Exercitare a 
Optiunii In cazul in care un actionar 
(i) nu a exercitat una dintre optiunile 
prevazute in Hotarare in Termenul de 
Exercitare a Optiunii sau (ii) desi a 
exercitat o optiune, aceasta optiune nu 
s-a realizat cu respectarea intocmai a 
tuturor prevederilor Hotararii si a 
prezentei Proceduri, se va considera 
ca respectivul actionar, astfel cum 
acesta este identificat in registrul acti-
onarilor INTEC S.A. la data expirarii 
Termenului de Exercitare a Optiunii, 
a optat tacit pentru Compensarea 
pentru Rotunjire in Minus.In acest 
caz, INTEC S.A. va calcula Valoarea 

Compensarii pentru respectivul acti-
onar si va face plata respectiva actio-
narului mentionat mai sus in modul 
prevazut la pct. 5 de mai jos.In cazul 
in care actionarul a optat pentru 
Contributia pentru Rotunjire in Plus, 
insa optiunea acestuia nu a respectat 
intocmai toate prevederile Hotararii si 
ale prezentei Proceduri, Valoarea 
Contributiei deja platita de respectivul 
actionar va fi rambursata actionarului 
in termen de maximum 10 (zece) zile 
lucratoare de la expirarea Termenului 
de Exercitare a Optiunii prin transfer 
in contul bancar indicat in documen-
tele depuse de actionar.Cazurile in 
care un actionar nu exercita optiunea 
in conformitate cu Hotararea si Proce-
dura sunt, fara a se limita la:(a) docu-
m e n t a t i a  t r a n s m i s a  e s t e 
incompleta;Sau (b) documentatia 
transmisa nu respecta forma si conti-
nutul minime stabilite prin Procedura; 
sau (c) documentatia transmisa 
contine erori sau date neconcordante 
cu cele inscrise in registrul actionarilor 
si nu exista documente justificative 
pentru o modificare in registrul actio-
narilor; sau (d) Valoarea Contributiei 
este determinata incorect sau Valoarea 
Contributiei nu este platita in confor-
mitate cu Procedura.3. Centralizarea 
datelor.In termen de 20 (douazeci) de 
zile calendaristice de la data expirarii 
Termenului de Exercitare a Optiunii, 
Presedintele Consiliului de Adminis-
tratie  al INTEC S.A. va centraliza si 
va analiza toate documentele depuse 
de catre actionari in cadrul Terme-
nului de Exercitare a Optiunii.In 
termen de 10 (zece) zile calendaristice 
de la finalizarea centralizarii datelor si 
in functie de rezultatul centralizarii:a) 
in cazul in care rezultatul centralizarii 
datelor indica faptul ca nu necesita 
nicio modificare a capitalului social al 
INTEC S.A., A.G.E.A. INTEC S.A. 
va lua act de rezultatele centralizarii 
datelor, va dispune plata Valorii 
Compensarii in conformitate cu Hota-
rarea, si va dispune inregistrarea 
efectelor implementarii Hotararii in 
registrul actionarilor INTEC S.A.; sau 
b) in cazul in care rezultatul centrali-
zarii datelor indica faptul ca imple-
mentarea Hotararii ar produce o 
modificare a capitalului social al 
INTEC S.A., A.G.E.A. INTEC S.A. 
va lua act de rezultatele centralizarii 
datelor, Presedintele Consiliului de 
Administratie urmand a convoca o 
noua adunare generala extraordinara 
a actionarilor INTEC  S.A.Un comu-
nicat cu privire la decizia luata de 
A.G.E.A. va fi publicat, in atentia 
actionarilor, intr-un ziar de larga 
circulatie, in ziua lucratoare imediat 
urmatoare adoptarii acesteia.4. 
Aspecte fiscale.Veniturile care vor fi 
obtinute de actionarii INTEC S.A. in 
cazul Compensarii pentru Rotunjire 
in Minus vor fi impozitate conform 
legislatiei fiscale aplicabile, iar respec-

tivii actionari sunt direct responsabili 
pentru indeplinirea oricaror obligatii 
fiscale ce le revin in conformitate cu 
legislatia fiscala aplicabila.5. Plata 
Valorii Compensarii. In cazul menti-
onat la pct. 3 lit. (a) de mai sus, in 
termen de 10 (zece) zile calendaristice 
de la data hotararii A.G.E.A. ca 
urmare a centralizarii datelor, se va 
face plata Valorii Compensarii, prin 
una dintre modalitatile stabilite mai 
jos: (i) in contul bancar indicat de 
catre actionar prin Formularul de 
Compensare pentru Rotunjire in 
minus, in cazul in care optiunea 
pentru Compensare pentru Rotunjire 
in Minus a fost exercitata cu respec-
tarea tuturor prevederilor Convocato-
rului, Hotararii si ale prezentei 
Proceduri; sau (ii) in contul bancar al 
INTEC S.A. indicat anterior in 
prezenta,  pentru Rotunjire in Plus, in 
cazul in care optiunea pentru Contri-
butie pentru Rotunjire in Plus  a fost 
exercitata cu respectarea intocmai a 
tuturor prevederilor Convocatorului, 
Hotararii si ale prezentei Proceduri; 
sau Obligaţia de plată a Valorii 
Compensării se consideră a fi execu-
tată la data achitarii sumei cuvenite.
INTEC S.A. va calcula Valoarea 
Compensarii pentru fiecare actionar 
indreptatit potrivit formulei de calcul 
specificate in Hotarare, in baza numa-
rului de Actiuni Neconsolidate inre-
gistrate pe numele actionarului in 
registrul actionarilor INTEC S.A.In 
situatia mentionata la pct. 3 lit. (a) de 
mai sus, in termen de 10 (zece) zile 
calendaristice de la data Hotărârii 
A.G.E.A., intr-un ziar de largă circu-
laţie se va publica un comunicat in 
atenţia acţionarilor prin care aceştia 
vor fi informaţi cu privire la efectu-
area plăţii Valorii Compensarii, in 
conformitate cu alineatele de mai 
sus.6. Finalizarea punerii in executare 
a Hotararii:Dupa realizarea platilor 
mentionate la pct. 5 (i) - (ii) de mai 
sus, A.G.E.A. INTEC S.A. va lua act 
de finalizarea punerii in executare a 
Hotararii si va aproba forma actuali-
zata a Actului Constitutiv care va 
include  şi structura  acţionariatului  
INTEC S.A. ca efect al punerii in 
executare a Hotărârii.Anexa 1 la 
Procedura:Formularul de Contribuţie 
pentru Rotunjire în Plus:Pentru 
persoane fizice:Subsemnata/ subsem-
natul.................................... cetă-
țean……………………, identificat 
prin………….., seria…………., 
nr……, eliberat/a de ……………. la 
data de ………………, cod numeric 
personal…………………….., domici-
liat in ……………………Pentru 
p e r s o a n e  j u r i d i c e : S u b s c r i s a 
........................., societate  înregistrată 
î n  … … … … … .  s u b 
numărul…………….., având cod de 
identificare fiscal……………………., 
a v â n d  s e d i u l  s o c i a l  i n 
…………………….în, reprezentată  
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p r i n … … … … … . ,  î n  c a l i t a t e 
de……………., in calitate de succesor 
l e g a l  a l : P e n t r u  p e r s o a n e 
f i z i ce : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c e tă -
ț e a n … … … … … ,  i d e n t i f i c a t 
prin………….., seria ……………….., 
nr……, eliberat/a de …………. la 
data de ………………, cod numeric 
personal………….., domiciliat in 
……………………Pentru persoane 
juridice:............................, societate  
înregistrată în …………………. sub 
numărul…………….., având cod de 
identificare fiscal………………., cu 
sediul social in ………………, acți-
onar/ succesor al acționarului înregis-
trat în registrul acționarilor INTEC 
S.A.  la data de 01.07.2019 stabilită ca 
dată de referință pentru identificarea 
acționarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii adunării generale 
extraordinare a acționarilor INTEC 
S.A. din data de 23.07.2019  (sau 
24.07.2019) (“Hotărârea”).Având în 
vedere Hotărârea, prin care s-au 
aprobat:(i) consolidarea 
valorii nominale a acţiunilor emise de 
INTEC S.A.prin majorarea valorii 
nominale de la valoarea nominală de 
2.5 lei pentru fiecare acţiune la 
valoarea nominală de 25.000  lei 
pentru fiecare acţiune (“Consolida-
rea”);(ii) procedura privind meca-
nismul de Contribuţie pentru 
Rotunjire în Plus, respectiv  de 
Compensare pentru Rotunjire în 
Minus aferent Consolidării valorii 
nominale a actiunilor emise de 
INTEC S.A.(“Procedura”),optez în 
mod irevocabil pentru Contribuţia 
pentru Rotunjire în Plus, astfel cum 
aceasta este definită în Hotărâre și, în 
scopul exercitării opțiunii, declar 
următoarele: -ca efect al Consolidării 
și potrivit Procedurii, ar urma să 
dețin un număr natural de …………. 
acțiuni consolidate INTEC S.A. 
(“Acțiuni Consolidate”) și o fracțiune 
de Acțiune Consolidată (“Fracțiune 
d e  A c ț i u n e  C o n s o l i d a t ă ” ) , 
respectiv……………..., contribui cu 
suma de ………........ (………........) 
RON, reprezentând Valoarea Contri-
buției calculată potrivit Procedurii 
pentru întregirea Fracţiunii de 
Acțiune Consolidată până la o 
Acţiune Consolidată;Plata sumei 
reprezentând Valoarea Contribuției a 
fost efectuată potrivit Procedurii, in 
c o n t u l  I B A N  
RO51BREL0002001731210101  
deschis  pe  numele  INTEC S.A. la 
Banca Libra Internet Bank S.A.De 
asemenea, declar în mod expres și 
irevocabil faptul că sunt de acord cu 
toți termenii și condițiile Procedurii și 
înțeleg faptul că exercitarea opțiunii 
pentru Contribuția pentru Rotunjire 
în Plus cu nerespectarea prevederilor 
din Hotărâre (inclusiv din Procedură) 
îndreptățește INTEC S.A. să recali-
fice opțiunea menționată mai sus în 
Compensare pentru Rotunjire în 

Minus. Sunt de acord ca datele  
subsemnatei/ subsemnatului cu 
caracter personal să fie prelucrate în 
scopul soluționării prezentei.Atașez 
prezentului formular următoarele 
d o c u m e n t e  p o t r i v i t  P r o c e -
durii...........................
Data………………….Numele și 
prenumele/ Denumirea în clar. 
Semnatura.Anexa 2 la Procedu-
ra:Formularul de Compensare pentru 
Rotunjire în Minus:Pentru persoane 
f iz ice :  Subsemnata /subsem-
natul.............................. cetățean……
………………,identificat 
prin………….., seria ……………….., 
nr……, eliberat/a de ……………. la 
data de ………………, cod numeric 
personal …………………….., domi-
ciliat in ……………Pentru persoane 
juridice:Subscrisa ................................, 
s o c i e t a t e   î n r e g i s t r a t ă  î n 
… … … … … … .  s u b 
numărul…………….., având cod de 
identificare fiscal ………………., 
a v â n d  s e d i u l  s o c i a l  i n 
………………….în, reprezentată  
prin ……………., în calitate de 
…………………., in calitate de 
succesor legal al:Pentru persoane fizic
e:.............................. cetățean 
… … … … … … … ,  i d e n t i f i c a t 
prin………….., seria ……………….., 
nr……, eliberat/ă de ……………. la 
data de ………………, cod numeric 
personal ……………….., domiciliat 
in ………………… Pentru persoane 
juridice:...................., societate  înregis-
trată în  …………………. sub 
numărul …………….., având cod de 
identificare fiscal …………………., 
cu sediul social in………………,acți-
onar/ succesor al acționarului înregis-
trat în registrul acționarilor INTEC 
S.A.   la data de 01.07.2019, stabilită 
ca dată de referință pentru identifi-
carea acționarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii adunării 
generale extraordinare a acționarilor 
INTEC S.A. din data de 23.07.2019 
(sau 24.07.2019 ) (“Hotărârea”).
Având în vedere Hotărârea, prin care 
s-au aprobat: (i) consolidarea 
valorii nominale a acţiunilor emise de 
INTEC S.A. prin majorarea valorii 
nominale de la valoarea nominală de 
2.5 lei pentru fiecare acţiune la 
valoarea nominală de 25.000 lei 
pentru fiecare acţiune (“Consoli-
darea”) și (ii) procedura privind 
mecanismul de Contribuţie pentru 
Rotunjire în Plus,  respectiv  de 
Compensare pentru Rotunjire în 
Minus aferent Consolidării valorii 
nominale a actiunilor emise de 
INTEC S.A.(“Procedura”), optez în 
mod irevocabil pentru Compensarea 
pentru Rotunjire în Minus, astfel cum 
aceasta este definită în Hotărâre și, în 
scopul exercitării opțiunii, declar 
următoarele: Sunt de acord să 
primesc suma de …............ RON, 
reprezentând Valoarea Compensării 

calculată potrivit Procedurii pentru 
Fracţiunea de Acțiune Consolidată 
rezultată în urma Consolidării,  prin 
urmatoarea modalitate de plata: o in 
contul  bancar  nr. ....................... 
deschis in RON  la ……………... al 
cărui titular sunt.De asemenea, declar 
în mod expres și irevocabil  faptul că 
sunt de acord cu toți termenii și 
condițiile Procedurii și ca, odata inca-
sata suma cuvenita ca urmare a exer-
citarii opțiunii pentru Compensarea 
pentru Rotunjire în Minus,  nu voi 
mai avea nicio pretentie faţă de 
INTEC S.A. in legatura cu suma 
incasata aferenta actiunilor INTEC 
SA vandute ca urmare a optiunii 
subsemnatului/tei pentru rotunjire in 
minus.De asemenea, declar ca am 
informat de catre conducerea INTEC 
S.A.  de faptul ca  imi revine obligaţia  
declarării si virării  impozitelor  si 
taxelor  prevazute de legislatia in 
vigoare.Sunt de acord ca datele  
subsemnatei/ subsemnatului cu 
caracter personal să fie prelucrate în 
scopul soluționării prezentei.Atașez 
prezentului formular următoarele 
d o c u m e n t e  p o t r i v i t  P r o c e -
durii.................Data………Numele și 
prenumele /Denumirea în clar. 
Semnatura.

SOMAŢII
l Sentința civilă nr.112/2018, Judecă-
toria Năsăud, dosar nr.16/265/2016 
formulată de reclamantul Moldovan 
Radu.

LICITAŢII
l Anunț de participare. SC. High-
Tech Industry Park Craiova SA 
anunță licitație deschisă cu ofertă în 
plic pentru REȚEA DE HIDRANȚI 
EXTERIORI ȘI INTERIORI. Pentru 
mai multe detalii, accesați pagina: 
www.hightechindustrypark.ro, secți-
unea Achiziții bunuri, servicii și 
lucrări.

l Asociaţia Composesoratului 
„Foștilor Urbarialiști” din localitatea 
Hodiș, judeţul Arad, organizează în 
data de 23.06.2019, ora 17.00, în 
incinta Căminului Cultural din locali-
tatea Hodiș, judeţul Arad, licitaţie în 
vederea vânzării următoarelor: 
-Tractor Belarus anul fabricaţiei 2011; 
-Tocător resturi vegetale anul fabrica-
ţiei 2011; -Plug reversibil 3 capuri; 
-Disc L KO 3,6. Tel.0757.570.519. 
Consiliul de Administrație.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Racovița -Consiliul Local 
Racovița, cu sediul în comuna Raco-
vița, strada Calea Custura, nr.53, 
telefon/fax: 
0239.698.725/0239.698.791, CUI: 
4342839, organizează, în condițiile 
OUG nr.54/2006, privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică,  ș i  a HG 
nr.168/2007, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
acesteia, precum și în baza prevede-
rilor art.91 și art.123 din Legea admi-
nistrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, licitație publică în 
vederea concesionării pe o perioadă de 
5 ani a spațiului în suprafață de 
40,09mp amplasat în incinta Dispen-
sarului uman Racovița. Pot participa 
la licitație persoane fizice sau juridice, 
române sau străine, care au ca obiect 
de activitate farmacie umană și fac 
dovada achitării, prin chitanță sau 
ordin de plată pentru: documentația 
de atribuire- 100Lei. Persoanele inte-
resate pot procura documentația de 
atribuire de la sediul Primăriei 
Comunei Racovița. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor referi-
toare la documentația de atribuire este 
01.07.2019, ora 15.00. Ofertele vor fi 
depuse la Secretariatul Primăriei 
Racovița, județul Brăila, până cel 
târziu în data de 11.07.2019, ora 10.00. 
Numărul de exemplare în care se 
depune oferta- 1 exemplar. Plicul 
exterior al ofertei va purta mențiunea 
numelui, adresa și nr.de telefon al 
ofertantului. Licitația se va desfășura 
la sediul Primăriei Com.Racovița, sala 
de ședințe, în data de 11.07.2019, ora 
12.00. Soluționarea litigiilor apărute 
pe parcursul desfășurării procedurii 
de concesionare se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modifi-
cările ulterioare. Acțiunea în justiție se 
introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Brăila. 
Data transmiterii anunțului de lici-
tație în vederea publicării: 18.06.2019.

l S.C Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitatie publica sau negociere 
directa utilaje si echipamente pentru 
fabricat tamplarie aluminiu (6 buc) si 
mobilier birou la pretul de 22.743 lei 
plus TVA. Licitatiile vor avea loc in 
zilele de 25, 27 iunie, 2, 4 si iulie 2019, 
orele 14 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47, 
jud. Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.

l Electrocentrale București S.A. socie-
tate în reorganizare, cu sediul în Bucu-
rești, Splaiul Independenței, nr.227, 
sector 6, organizează ședinţa de lici-
taţie publică deschisă cu strigare în 
data de 02.07.2019, ora 10, pentru 
închirierea pe o perioadă de 6 luni, cu 
posibilitate de prelungire cu perioade 
de până la 6 luni, a unor imobile (teren, 
birouri -detaliat pe https://elcen.ro). În 
caz de neadjudecare la  ședința de lici-
tație din 02.07.2019 ora 10, licitația se 

va relua din 7 zile în 7 zile, până la 
adjudecare de maxim 4 ori. Caietul de 
sarcini în valoare de 100 lei (inclusiv 
TVA), se achită prin numerar, la 
caseria de la sediul unităţii. Orice 
relaţii suplimentare, se pot obține la 
telefon 021.275.14.51, zilnic, între orele 
10–14. 

l Dinu Urse si Asociatii SPRL 
desemnat lichidator judiciar al socie-
tatii debitoare Petroconstruct Carpati 
SRL cu sediul in Sos. Bucuresti-Urzi-
ceni, Comuna Afumati, jud. Ilfov, Nr. 
747, inregistrata la ORC sub nr. 
J23/797/2007, cod unic de inregistrare 
fiscal CUI 21384648, prin Incheierea 
de sedinta din data de 11.11.2011, 
pronuntata în cadrul dosarului nr. 
59923/3/2010, aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti Sectia a VII-a Civila, 
anunţa organizarea unei sedinte de 
licitatie cu o etapa de supraofertare, in 
vederea valorificarii proprietatii 
imobiliare aflate in patrimoniul socie-
tatii debitoare Petroconstruct Carpati 
SRL, dupa cum urmeaza: 1.Spatiu 
comercial situat in str. General Petre 
Popovat nr. 29-31, sector 6, Bucuresti, 
nr. Cadastral 4794/0;1, Cartea 
Funciara nr. 54207 nedefinitiva a 
Municipiului Bucuresti sector 6, 
suprafata utila parter -256,42 mp, 
suprafata subsol -22,12 mp + teren in 
cota indiviza de 1/3 din suprafata 
totala de 779 mp, conform masurato-
rilor cadastrale si 840 mp din acte –
pret pornire licitatie 150.000 Euro 
exclusiv TVA. Etapa de supraofertare 
va avea loc in data de 22.07.2019, ora 
14:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1, Bucuresti. Toti potenţialii 
cumpărători trebuie să fie înregistraţi 
de organizator și trebuie să furnizeze 
documentele cerute nu mai tarziu de 
orele 14 am din preziua stabilita 
pentru desfasurarea licitatiei. Caietul 
de sarcini poate fi procurat de al 
sediul lichidatorului judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL din Municipiul 
Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti, Nr. 
71, Et. 5, Camera 502 - 505. Pretul 
Caietului de sarcini este de 500 Lei 
exclusiv TVA si se achită pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL in numerar sau prin 
ordin de plata in contul nr. RO43 
INGB 5514 9999 0051 3726  deschis la 
ING BANK Sucursala Dorobanti. 
Garantia de participare la licitatie, 
este in cuantum de 10% din pretul de 
pornire al sedintei de licitatie si se va 
achita cu O.P. pe seama societatii 
debitoare Petroconstruct Carpati 
SRL, in contul de lichidare nr. cont 
RO95 CECEB31701RON2243676 
deschis la CEC BANK SA Sucursala 
Alexandru Obregia. Pretul vanzarii se 
va achita in lei, la cursul BNR din 
data licitatiei. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.
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l Primăria Municipiului Alexandria, 
cu sediul în str. Dunării nr.139, cod 
fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria nr. 
66/27.02.2019, organizeazã procedura 
de negociere directă în scopul concesi-
onării unui  teren în suprafaţă de 
335,00 mp., aparţinând domeniului 
privat de interes local al municipiului 
Alexandria ,  s i tuat  în  s trada 
Alexandru Ghica, nr. 2 J (lot 1), cu nr. 
cadastral 24868. Perioada de concesi-
onare este de 49 ani. Începerea negoci-
erii directe va avea loc la data de 
11.07.2019, orele 11:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria,   
iar ofertele se  primesc la registratura 
Primăriei Municipiului Alexandria,  
pânã  în preziua datei de începere a 
negocierii directe, orele 16ºº, într-un 
singur exemplar în limba română.    
Documentaţia de atribuire poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra cost, 
la sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, Serviciul Gestionare 
Patrimoniu Public si Privat, tel. 
0247317732, int.132, fax. 0247317728. 
Împotriva licitaţiei se poate face 
contestaţie in conditiile prevazute de 
Legea 554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare.Clarificările 
privind procedura de negociere 
directă se pot obţine maxim până la 
data de 05.07.2019.

l S.C. “Citadin” S.A. IASI, cu sediul 
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, orga-
nizeaza procedura “licitatie deschisa”, 
cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului de achi-
zitie: borduri si pavele autoblocante 
vibropresate. Procedura de achizitie se 
va desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organizarea 
si desfasurarea achizitiilor” al SC 
Citadin SA Iasi. Pentru participare la 
procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in “Documentatia de achizitie”. 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.cita-
dinis.ro si va fi accesata pana pe data 
de 01.07.2019 pe baza de cod unic de 
acces, ce va fi comunicat doar persoa-
nelor care solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta infor-
matiilor pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul informatic al 
societatii.Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel 
mai scazut.Documentatia de ofertare 
va fi depusa la sediul SC Citadin SA 
pana la data de 01.07.2019, ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la 
data de 01.07.2019, ora 12:00, la sediul 
S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine 
la tel.: 0751048290.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde la 
licitatie, urmatoarele bunuri, in bloc 
sau individual, in functie de valoarea 
acestora: I. Stoc de marfuri, materii 
prime si materiale:  1. stoc modele 
(batiuta; garnituri model lemn; model 
lemn; montanti; repere, etc.); 2. stoc 
obiecte de inventar depozit 1 
(bonfaier; burghie; calibre; filiere; 
freze; mandrina; menghina; tarod; 
sublere, etc.); 3. stoc materiale consu-
mabile CTC (centralizator platina; 
deseu argint; deseu platina; perborat 
de sodiu, etc.); 4. stoc echipamente de 
protectie (casca protectie; cisme 
cauciuc; antifoane externe, etc.); 5. 
stoc produse finite (disc frana; anozi 
fonta silicoasa; f lansa antrenare; 
pump body, etc.); 6. stoc materiale 
consumabile deposit 1 (arzator arc 
900; aspersoare; boloboc; cablu 
telefon; corpuri electrice; cuie; lac 
colorat; prize electrice; semering; sina 
electrica, etc.); 7. stoc piese de schimb 
(aplica; broasca usa; diblu; holsurub; 
motor electric; rulmenti; sigurante; 
supape, etc.); 8. stoc materiale auxi-
liare (bara grafit; ciocan cauciuc; 
piatra polizor; sarma legat, etc.); 9. 
stoc materii prime (activator 500TI; 
disc abraziv; pasta aluminium; sulfat 
de magneziu; sulfat de bariu, etc.). II. 
Bunuri de natura mijloacelor fixe si 
obiecte de inventar: 1. Mijloace fixe 
(cuptor tratament calire dinte; 
masina de impuscat miezuri bicor; 
masina de miezuit tip carusel; cuptor 
TT cu vatra mobile; rame formare; 
instalatie de sablat tip Schlick LS; 
cuptor uscat miezuri; instalatie de 
regenerat nisip; linie formare L3; 
instalatie de vopsit; amestecator 
minimixer; modernizare linii; masina 
de sablat cu alice; linie de formare in 
forme fara rame; modernizare 
centrala ventilatie; masina amestecat 
pulbere; instalatie topire inductie; 
baterii cuptoare; cuptoare cu arc; 
strunguri; spectro analitic, etc.); 2. 
Obiecte inventar gestiune SDV 
(universal strung; sublere; burghie; 
rafturi metalice; dulapuri metalice; 
freze; polizor pneumatic; masini 
gaurit; strunguri; poduri rulante, 
etc.); 3.  Obiecte inventar gestiune 
hala monobloc (polizoare; trusa 
sudura; ciocan de abataj, etc.); 4. 
Obiecte inventar gestiune modele 
(placi portmodel; placi pormodel 
linia 1, 2; rame, etc.); 5. Obiecte 
inventar gestiune turnare centrifu-
gala (masina turnat centrifugal; 
amestecat vopsea. Etc.); 6. Obiecte 
inventar gestiune linii grele (eleva-
toare; poduri rulante; macara pivo-
tanta, etc.); 7. Obiecte inventar 
gestiune linii usoare (polizor; toba 
curatire; cale rulare  transport; rame 
formare, etc.); 8. Obiecte inventar 
gestiune elaborare (oale turnare; 
system racier cuptor; poduri rulante, 

etc.); 9. Obiecte inventar gestiune 
cantina (masini gatit; pahare; 
farfurii; oale, etc.); 10. Obiecte 
inventar gestiune CTC (strunguri; 
micrometru, etc.); 11. Obiecte 
inventar gestiune garaj (trusa ADR; 
polizor unghiular); 12. Obiecte 
inventar gestiune protectie civila (cap 
sirena; targi sanitare etc.); 13. Obiecte 
inventar gestiune administrativ 
(dulap metallic; casa bani; scaune, 
birou; copiator, etc); 14. Obiecte 
inventar gestiune mecano energetic 
(boiler apa; convrtizor sudura; elec-
tropalan; menghina; nivela lase; 
poduri rulante, etc.). Lista completa a 
bunurilor, poate fi consultata in anexa 
de pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.andreiioan.ro. Conform Hota-
rarii creditorilor nr. 707/29.03.2019, 
pretul bunurilor mobile, se va 
diminua cu 25 % din pretul de 
evaluare. Licitatia se va tine in data 
de 24.06.2019 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in data 
de 26.06.2019, 28.06.2019, 01.07.2019, 
03.07.2019, 05.07.2019, 08.07.2019. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul lichidato-
rului judiciar insotite de toate docu-
mentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei. Dosarul de 
prezentare si conditiile de participare 
se pot obtine numai de la sediul lichi-
datorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email:office@andre-
iioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Comuna 
Șipote, str.Alexandru Lăpuşneanu, 
nr.1, Comuna Șipote, județul Iaşi, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 3 2 . 2 3 8 . 3 3 3 , 
0232.238.320, cod fiscal: 4540291. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului ce urmează să fie 
concesionat: proprietăţi imobiliare 
funciare de tip Iaz Zugravi în supra-
față de 127.600mp, bun public, situat 
administrativ pe teritoriul Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Comuna 
Șipote, judeţul Iaşi. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: la 
sediul instituției. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: la 
cerere, înaintată direct sau fax/e-mail 
de la sediul concedentului Comuna 
Șipote, cu sediul în comuna Șipote, str.
Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, județul 
I a ş i ,  t e l e f o n / f a x : 
0232.238.333/0232.238.320. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului/comparti-

mentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul de Achiziții Publice 
din cadrul Primăriei Comunei Șipote, 
cu sediul în comuna Șipote, str.
Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, județul 
Iaşi, telefon/fax: 0232.238.333, 
0232.238.320. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006, privind 
regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.22/2007: 
Cost documentaţie: 100Lei. Modali-
tate de plată: Aceste sume se vor 
achita în numerar la casieria conce-
dentului sau cu ordin de plată în 
contul 
nr.RO95TREZ24A705000200130X 
-Trezoreria Municipiului Iaşi. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26.06.2019, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: de la 
sediul instituției. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 01.07.2019, ora 
13.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Șipote, str.
Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, județul 
Iaşi, cod poştal: 707485. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar în original 
şi un exemplar în copie. 5.Data şi locul 
la care este programată începerea 
procedurii de negociere directă: 
02.07.2019, ora 11.00, la sediul Primă-
riei Șipote, str.Alexandru Lăpuşneanu, 
nr.1, județul Iaşi. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Hârlău, str.
Gheorghe Doja, nr.1, oraş Hârlău, 
județul Iaşi, telefon: 0232.722.344, fax: 
0232.722.622, e-mail: jud-hirlau-reg@
just.ro.7.Data transmiterii anunţului 
negocierii către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.06.2019.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al 
Performer Trade Engineering CO 
SRL, desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 04.06.2018 
pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
9159/3/2016, anunta scoaterea la 
vanzare a bunurilor mobile aflate in 
proprietatea Performer Trade Engi-
neering CO SRL, constand mijloc de 
transport compus din autoturism 
R e n a u l t  M e g a n e , 
VF1LA04B525211940, serie motor 
R045010, 2001, BENZINA, 1598 CC/ 
79 Kw, in valoare de 360 euro fara 
TVA. Vanzarea bunului mobil aparti-
nand societatii falite se va organiza in 
data de 28.06.2019 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 desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului 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 organi-
zare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului 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. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Chelu Eduard Mădălin, Alexan-
dria, pierdut Carte identitate auto 
Opel Astra G din 2004, număr de 
înmatriculare TR 06 AYF. O declar 
nulă.

l SC Impact Com SRL, cu sediul în 
Sărmaş, Str.Platoneşti, Nr.116, RC: 
J19/1158/2003, CUI:RO15996570- 
pierdut certificat constatator având 
numărul 47300/17.12.2009 referitor la 
Punctul de Lucru din Topliţa, Str.
Nicolae Bălcescu, Bloc F, Sc.1, Ap.9, 
535700 Harghita. Îl declarăm nul.

l Pierdut atestat profesional marfa, 
persoane, pe numele de Grindeanu 
Ion. Declar nul.

l Pierdut certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului aoto si 
certificat de pregatire pentru transport 
marfuri periculoase ADR -colete, 
ambele pe numele de Narita Radu 
Zeno. Le declar nule.

l Pierdut Certificat Înregistrare în 
Scopuri de TVA al Decotecnic Inter-
national SRL, din Piața 1 Mai, nr.1-2, 
et.5, ap.5, camera nr.5, Cluj-Napoca, 
jud.Cluj ,  CUI:  RO18634159, 
J12/555/2010. Societatea îl declară 
nul.

l Pierdut proces verbal predare –
primire a locuinţei cu nr. 26603 din 
18.11.1992, încheiat între SC Titan 
A.L. SA şi Bucurescu Constantin 
proprietarul apartamentului. 

l Pierdut paşaport pe numele Soare 
Alexandrina.


