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OFERTE SERVICIU
l SC Kardesler Prod SRL Ploiești 
angajează două persoane pentru postu-
rile de manipulanți mărfuri. Ca cerință 
a posturilor- cunoștințe minime de 
l imba turcă.  Relaț i i  la  te lefon: 
0764.780.146.

l Subscrisa, Rofa Textil Product SRL, 
cu sediul social în Arad, strada Câmpu-
rilor, nr.4, jud.Arad, România, anga-
jează confecționeri, cod COR-821908. 
Cerințele pentru ocuparea postului 
sunt: studii medii, experiență și cunoaș-
terea limbii engleze. CV-urile vor fi 
depuse la sediul societății sau adresa de 
E-mail: resurseumane@rofa.ro, până la 
data de 27.01.2019.

l Restaurant specific street food loca-
lizat în Sector 5 angajează bucătar cu 
experienţă, cu studii de specialitate și 
vorbitor avansat de limba engleză. 
Program 6 zile /săptămână /8 ore/ 
salariu aproximativ 2.000 Lei brut. Mai 
mul te  de ta l i i  l a  nr.de  te l e fon : 
0725.155.571, aparţinând societăţii SC 
KDK &MET Management SRL.

l CENIT SRL (Silvestru 152, Iași) 
angajează programator pentru dezvol-
tarea de aplicaţii software din portofo-
liul propriu. Cerinţe: studii superioare 
absolvite în domeniul informatic 
(Informatică, Matematică - Informa-
tică, Automatizări și Calculatoare ori 
înrudit), cunoștinţe solide de progra-
mare C++ și C#, gândire analitică, 
atenţie la detalii, cunoștinţe avansate 
de limbă engleză. CV-urile și scrisorile 
de intenţie se trimit până la data de 
31.01.2019 la adresa de e-mail jobs@
cenit.ro ori prin poștă la adresa 
CENIT SRL, Str. Silvestru Nr. 152, 
700012 Iași.

l Primăria Comunei Casimcea, judeţul 
Tulcea, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcţiei contractuale de 
execuţie vacante de Conducător Autos-
peciaă Pompieri. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Casimcea 
-judeţul Tulcea, strada Principală, 
nr.28, în data de 12 februarie 2019, ora 
10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la secre-
tarul comunei și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6, alin.(1) din Regulamentul 
cuprins în HG 286/2011, modificată și 
completată. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la 
sediul Primăriei Casimcea (Avizier). 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Casimcea (secretarul 
c o m u n e i )  ș i  l a  n r. d e  t e l e f o n : 
0752.243.669.

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 17 
posturi de experți Profesor activitate 
remedială în cadrul Proiectului 
POCU/74/6/18/105645 „Școala Bucu-
riei- Parteneriat pentru o comunitate de 
învățare durabilă”. Informații supli-
mentare pe pagina web: http://www.
isj-db.ro/I.S.J.Dâmbovița.

l Orasul Novaci - Primaria, organi-
zeaza concurs de ocupare  a 1 (una) 
functie publica vacanta de executie de 
consilier, grad profesional debutant 
(politist local) din cadrul Serviciului 
Politiei Locale. Concursul consta intr-o 
proba scrisa organizata in data de 
25.02.2019, ora 10:00, si o proba 
i n t e r v i u  o r g a n i z a t  i n  d a t a  d e 
28.02.2019, ora 10:00 la sediul Primariei 
orasului Novaci.  Data limita de 
inscriere la concurs este 11.02.2019,ora 

16:00 la Compartimentul Resurse 
Umane,  relatii suplimentare se pot 
obtine la  telefonul 0253/466221. Candi-
datii trebuie sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele: Conditii generale stabilite 
conform art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul functionarilor publici, 
republicta (r2), cu modificarile si 
completarile ulterioare. Conditii speci-
fice: -studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta; 
-fara vechime in specialitatea studiilor 
necesare; -permis de conducere minim 
categoria B.

l Direcţia Pentru Agricultură Jude-
ţeană Vâlcea, organizează la sediul sau 
din Municipiul Rm. Vâlcea, strada 
Oituz, nr.7, judeţul Vâlcea, concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii 
publice de execuţie vacanta: 1 post 
consilier, grad profesional debutant, în 
cadrul Compartimentului formare 
profesională, promovare și elaborare 
proiecte: Condiţii de desfășurare a 
concursului: concursul se va desfășura 
în ziua de 04.03.2019, ora 10,00 (proba 
scrisă), interviul se va susţine în condi-
ţiile art.56 din HG 611/2008, dosarele se 
depun la sediul Direcţiei pentru Agri-
cultură Judeţeană Vâlcea, secretariatul 
comisiei de concurs, în termen de 20 
zile de la publicarea în M.O și vor 
conţine obligatoriu: Diploma studii 
copie si original, Carte identitate, 
Adeverinţă medicală, Cazier judiciar, 
Condiţii de participare la concurs: 
Pentru a participa la concursul de 
recrutare, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, R2, privind Statutul func-
ţionarilor publici; Condiţii specifice: a)
Pentru funcţia publică de execuţie 
vacantă de consilier, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului 
formare profesională, promovare și 
elaborare proiecte: studii universitare 
de licenţă, absolvite cu diplomă, respec-
tive studii superioare de lunga durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalent în știinţe economice. Fără 
condiţii de vechime. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Direcţiei 
pentru Agricultură Judeţeană Vâlcea 
din Municipiul Rm. Vâlcea, strada 
Oituz, nr.7, telefon 0250739920.

l Școala Gimnazială „Anghel Rugina”, 
cu sediul în localitatea Tecuci, str.Tecu-
ciul Nou, nr.69, judeţul Galaţi, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de: 
- îngri j i tor  c lădir i ,  conform HG 
286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în data 
de 12.02.2019, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 14.02.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii: școală 
gimnazială, profesională sau liceu; 
-Vechime în muncă minim 6 luni; 
-Noţiuni fundamentale de igienă; 
-Securitate și sănătate în muncă și PSI. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 

30.01.2019, ora 14.00, la sediul Școlii 
Gimnaziale „Anghel Rugina” Tecuci. 
Relaţii suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale „Anghel Rugina” Tecuci, 
persoană de contact: Iftimie Claudia, 
telefon: 0236.811.140, e-mail: scoala1te-
cuci@yahoo.com.

l Primăria Comunei Panaci, cu sediul 
în localitatea Panaci, judeţul Suceava, 
în conformitate cu prevederilor HG nr. 
286/2011, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de consilier II, în cadrul Compartimen-
tului Implementare proiecte finanţate 
din fonduri europene din cadrul Apara-
tului de Specialitate al Primarului 
Comunei Panaci: un post. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.02.2019, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 18.02.2019, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a)studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; b)vechime în 
muncă- 2 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Panaci. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Panaci, 
persoană de contact: Cozan Vasile, 
telefon: 0746.833.478.

l Primaria comunei Săcășeni, județul 
Satu Mare, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie vacante, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
în data de 21.02.2019, ora 12.00, proba 
scrisă. Proba interviu se comunica la o 
data ulterioara la primaria Comunei 
Săcășeni, Str. Principală, Nr. 467, Jud. 
Satu Mare: 1 post de Consilier grad 
profesional superior S- în cadrul 
compartimentului agricol. Condiții 
generale: Candidații trebuie să îndepli-
nească cumulative condițiile revăzute 
de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiții specifice: Pentru a 
participa la concursul de recrutare  
organizat pentru ocuparea funcției de 
consilier cls I grad profesional superior 
în  cadrul compartimentului agricol, să 
fie absolvenți de studii universitare de 
licență sau studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalenta, minim 7 ani vechime 

în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice. Dosarele candi-
dați lor vor fi  preluate de catre 
secretarul comisiei de concurs la sediul 
instituției în termen de  20 de zile calen-
daristice de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare la sediu se 
pot obține de la sediul instituției.

CITAŢII
l Se citează Militaru Florica din Bucu-
rești, în dosarul nr. 4221/193/2015*, la 
Curtea de Apel Suceava, în data de 
5.02.2019, în calitate de pârâtă.

l Numita Ciobanu Mioara-Lăcrămi-
oara cu ultimul domiciliu cunoscut in 
localitatea Brîncoveni, str. Principală, 
judetul Olt,( la familia Bplan Tudor) 
este citat la Judecatoria Slatina, Marți 
pe data de 29.01.2019, ora 09.00, 
completul CC9, Sala 2, in calitate de 
parat dosarul civ. nr. 7783/311/2018, in 
procesul de divort cu reclamantul 
Ciobanu Lilian. 

l Orban Irina Victoria este citată la 
Judecătoria Cluj, Dosar 13184/211/2018 
în 29.01.2019, ora 12.00, sala 168.

l Este citat la Judecatoria Ploiesti, in 
Dosarul nr. 8480/281/2018 - Divort, 
paratul Matei Ionel pentru termenul 
din 18.02.2019.

l Bilan Petru, cu ultimul domiciliu în 
Iași, str. Carpați, nr.6, bl.908A, sc.B, 
et.3, ap.10, este chemat la Tribunalul 
Iași, camera S, VI- etaj IV, complet civil 
a12, dosar 19313/245/2016, în data de 
11.02.2019, ora 09.00, în calitate de 
intimat, în proces cu reclamanții Bilan 
Veronica și Bilan Tudor, pentru pensie 
de întreținere.

l Numita Goldstein Riva, cu ultim 
domiciliu cunoscut în România, în 
municipiul Iași, str.Sf.Andrei, 38, este 
citată în calitate de pârâtă la Judecă-
toria Iași, pentru data de 08.02.2019, 
ora 08.30, la C18 în dosarul nr. 
33353/245/2017 pentru uzucapiune în 
contradictoriu cu reclamanta Damian 
Virginia.

l Prin prezenta aducem la cunoștinţă 
tuturor celor interesaţi a face opoziţie la 
constatarea dreptului de proprietate ca 
efect al prescripţiei achizitive al 
petentei Bașa Aurelia asupra suprafeţei 

 Subscrisa  S.C. APOLLODOR GROUP  S.A . - in faliment, cu sediul în Loc. Reșița, 
str. Zimbrului, nr.44, jud. Caraș-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., 
vă facem cunoscut faptul că în data de 30.01.2019, ora 11, va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri imobile:
 
  • Spații producție (3 corpuri clădire în suprafață de 759,99 mp și platformă 
betonată - 1.395 mp), situate în localitatea Reșița, str. Zimbrului, nr. 44, jud. 
Caraș-Severin. Prețul de pornire al licitației este de 90.392 euro + TVA. 

 Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea 
de 500 lei/imobil, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. 
În cazul în care bunul nu va fi valorificat la data de 30.01.2019, următoarele licitații 
vor avea loc în 13.02.2019 și 27.02.2019.
  Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 
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de 47357 mp de teren – fânat din 
imobilul înscris în CF nr. 186 Fundata, 
nr. top. 8260/a/1/1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/1/1/
1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/, că sunt 
invitaţi la Judecătoria Zărneşti în data 
de 27.02.2019, ora 9:00.

l Se citează Badea Sebastian şi Badea 
Ionela pentru data de 21.02.2019, Jude-
cătoria Craiova, ora 9.00, complet civil 
35 (fost 17), obiect rezoluţiune contract 
5947/2009.

l Pârâta Pandelică Mariana este citată 
la  Tr ibunalul  Dol j ,  în  data  de 
13.03.2019, în dosarul 183/304/2016, 
C3A.

l Pârâta Petcu Bogdana - Roxana este 
chemată la Judecătoria Tulcea în data 
d e  3 1 . 0 1 . 2 0 1 9  î n  D o s a r  n r. 
9403/327/2017, având ca obiect -divorț 
în contradictoriu cu reclamant Petcu 
Corneliu.

DIVERSE
l Mares Alexandru din Valenii de 
Munte, str.  George Enescu nr.4, 
Prahova, in calitate de titular al 
planului “PUZ MODIFICATOR, Nuci, 
sat Merii Petchii, Ilfov, T 21; T22/1, 
P155, 156, 157, 160, 165/1-165/43- 
HALE DEPOZITARE, PRODUCTIE, 
SERVICII ,  BIROURI”,  anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului Favo-
rabil pentru proiectul mentionat la 
Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/ 
comentarii si sugestii se primesc in scris 
la sediul CJ Ilfov, str. E. Juvara nr.3-5, 
in termen de 15 zile de la data publi-
carii anuntului.

l SP Suma Insolvency IPURL desem-
nata lichidator judiciar al SC Tuly 
Pharma Chim SRL anunta deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 in 
dosarul nr. 45452/3/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia a-VII-a 
Civila. Termenul limita pentru depu-
nerea  dec larat i i lo r  de  c reanta 
01.03.2019. Termen de verificare a 
creantelor, intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului preliminar al creantelor 
la 11.03.2019. Termen de intocmire si 
afisare a tabelului definitiv 05.04.2019. 
Sedinta adunarii generale a creditorilor 
la data de 15.03.2019.

l 1.Denumirea autorităţii contrac-
t a n t e :  C e n t r u l  C u l t u r a l 
G.M.Zamfirescu Satu Mare, cod fiscal: 
3897270, adresa: Satu Mare, Bld.Tran-
s i l v a n i e i ,  n r. 3 ,  t e l e f o n / f a x : 
0261.768.608, e-mail: casazamfirescu@
yahoo.com. 2. Obiectul: finanţarea 
nerambursabilă a unor proiecte cultu-
rale, conform Legii nr. 350/2005 
proiecte înaintate de către organizaţii 
sau asociaţii fără scop patrimonial din 
municipiul Satu Mare pentru anul 
2019. 3.Procedura aplicată: Selecție 
publică de proiecte -organizată în baza 
prevederilor Legii nr. 350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tăți nonprofit de interes general. 4. 
Data-limită pentru depunerea propu-
nerilor de proiecte: 22.02.2019, ora 

16.00. 5.Data la care se desfăşoară 
selecţia de proiecte, verificarea eligibili-
tăţii, înregistrării, a îndeplinirii criteri-
ilor referitoare la capacitatea tehnică şi 
financiară şi evaluarea propunerilor de 
proiecte este 23-26.02.2019, la sediul 
autorităţii contractante. 6.Data publi-
cării rezultatelor etapei a I-a selecției 
de proiecte: 26.02.2019, ora 16.00. 7.
Data publicării rezultatelor etapei a 
II-a selecției de proiecte: 28.02.2019, 
ora 16.00. 8.Depunerea contestațiilor: 
în termen de 2 zile lucrătoare de la data 
afişării rezultatelor. 9. Răspunsul la 
contestații: în termen de 3 zile lucră-
toare de la data depunerii contestațiilor. 
10. Durata finanţării: anul 2019. 
11.Criteriile şi condiţiile de acces la 
fondurile publice sunt cele prevăzute în 
Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, iar Crite-
riile specifice de evaluare sunt cuprinse 
în Documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerii de proiect, care 
se poate obţine de pe site-ul Centrului 
Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare 
(www.casa-zamfirescu.ro) sau de la 
Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu 
Mare, Bld.Transilvaniei, nr.3, telefon: 
0261.768.608. Atribuirea contractelor 
de finanţare se va face în ordinea 
descrescătoare a punctajului total 
obţinut de către fiecare solicitant şi în 
limita bugetului alocat în vederea deru-
lării Programului anual de acordare de 
finanţări nerambursabile, pentru 
„Proiecte culturale”. 12.Data transmi-
terii anunţului de participare către 
Regia Autonomă Monitorul Oficial al 
Românie i ,  Partea  a  VI-a ,  es te 
21.01.2019.

l 1.Denumirea autorităţii contrac-
t a n t e :  C e n t r u l  C u l t u r a l 
G.M.Zamfirescu Satu Mare, cod fiscal: 
3897270, adresa: Satu Mare, Bld.Tran-
s i l v a n i e i ,  n r.  3 ,  t e l e f o n / f a x : 
0261.768.608, e-mail: casazamfirescu@
yahoo.com. 2. Obiectul: finanţarea 
nerambursabilă a unor proiecte de 
tineret, învăţământ şi recreative 
conform Legii nr.350/2005 şi ale Legii 
nr.350/2006, Legea tinerilor, proiecte 
înaintate de către organizaţii sau asoci-
aţii de tineret, fără scop patrimonial şi 
instituții de învățământ de stat din 
municipiul Satu Mare, pentru anul 
2019. 3.Procedura aplicată: Selecție 
publică de proiecte organizată în baza 
prevederilor Legii nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes general. 
4.Data-limită pentru depunerea propu-
nerilor de proiecte: 22.02.2019, ora 
16.00. 5.Data la care se desfăşoară 
selecţia de proiecte, verificarea eligibili-
tăţii, înregistrării, a îndeplinirii criteri-
ilor referitoare la capacitatea tehnică şi 
financiară şi evaluarea propunerilor de 
proiecte este 23-26.02.2019, la sediul 
autorităţii contractante. 6.Data publi-
cării rezultatelor etapei a I-a selecției 
de proiecte: 26.02.2019, ora 16.00. 7.
Data publicării rezultatelor etapei a 
II-a selecției de proiecte: 28.02.2019, 
ora 16.00. 8.Depunerea contestațiilor: 
în termen de 2 zile lucrătoare de la data 
afişării rezultatelor. 9.Răspunsul la 

contestații: în termen de 3 zile lucră-
toare de la data depunerii contestațiilor. 
10.Durata finanţării: anul 2019. 11.
Criteriile şi condiţiile de acces la fondu-
rile publice sunt cele prevăzute în 
Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, iar Crite-
riile specifice de evaluare sunt cuprinse 
în Documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerii de proiect, care 
se poate obţine de pe site-ul Centrului 
Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare 
(www.casa-zamfirescu.ro) la Centrul 
Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare, 
Bld.Transi lvaniei ,  nr.3,  telefon: 
0261.768.608. Atribuirea contractelor 
de finanţare se va face în ordinea 
descrescătoare a punctajului total 
obţinut de către fiecare solicitant şi în 
limita bugetului alocat în vederea deru-
lării Programului anual de acordare de 
finanţări nerambursabile, pentru 
„Proiecte de tineret, învătământ şi 
recreative”. 12. Data transmiterii anun-
ţului de participare către Regia Auto-
nomă Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, este 21.01.2019.

l 1.Denumirea autorităţii contrac-
t a n t e :  C e n t r u l  C u l t u r a l 
G.M.Zamfirescu Satu Mare, cod fiscal: 
3897270, adresa: Satu Mare, Bld.Tran-
s i l v a n i e i ,  n r.  3 ,  t e l e f o n / f a x : 
0261.768.608, e-mail: casazamfirescu@
yahoo.com. 2.Obiectul: finanţarea 
nerambursabilă a unor proiecte din 
cadrul programului sportiv de utilitate 
publică, „Sportul pentru toți”, proiecte 
înaintate de către structuri sportive 
fără scop patrimonial din municipiul 
Satu Mare, pentru anul 2019. 3.Proce-
dura: Selecție publică de proiecte orga-
nizată în baza prevederilor Legii 
nr.350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general şi Legii 
nr.69/2000, legea educației fizice şi spor-
tului. 4.Data-limită pentru depunerea 
propunerilor de proiecte: 22.02.2019, 
ora 16.00. 5.Data la care se desfăşoară 
selecţia de proiecte, verificarea eligibili-
tăţii, înregistrării, a îndeplinirii criteri-
ilor referitoare la capacitatea tehnică şi 
financiară şi evaluarea propunerilor de 
proiecte este 23-26.02.2019, la sediul 
autorităţii contractante. 6.Data publi-
cării rezultatelor etapei a I-a selecției 
de proiecte: 26.02.2019, ora 16.00. 7.
Data publicării rezultatelor etapei a 
II-a selecției de proiecte: 28.02.2019, 
ora 16.00. 8.Depunerea contestațiilor: 
în termen de 2 zile lucrătoare de la data 
afişării rezultatelor. 9.Răspunsul la 
contestații: în termen de 3 zile lucră-
toare de la data depunerii contestațiilor. 
10.Durata finanţării: anul 2019. 11.
Criteriile şi condiţiile de acces la fondu-
rile publice pentru finanţarea cluburilor 
sportive de drept privat sunt prevăzute 
î n  A n e x a  2  d i n  O r d i n u l 
nr.130/28.03.2006 privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a 
proiectelor cluburilor sportive de drept 
privat şi ale asociaţiilor pe ramură de 
sport judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti, iar Criteriile specifice de 
evaluare sunt cuprinse în Documen-
taţia pentru elaborarea şi prezentarea 

propunerii de proiect, care se poate 
obţine de pe site-ul Centrului Cultural 
G.M.Zamfirescu Satu Mare (www.
casa-zamfirescu.ro) sau de la Centrul 
Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare, 
Bld.Transi lvaniei ,  nr.3,  telefon: 
0261.768.608. Atribuirea contractelor 
de finanţare se va face în ordinea punc-
tajului total obţinut de către fiecare 
solicitant şi în limita bugetului alocat în 
vederea derulării Programului anual de 
acordare de finanţări nerambursabile, 
pentru Programul „Sportul pentru 
toți”. 12.Data transmiterii anunţului de 
participare către Regia Autonomă 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, este 21.01.2019.

LICITAŢII
l Grama Ana - lichidator judiciar la 
SC Tractoare Hoyo SRL, dosar 
3332/62/2016 - Tribunalul Braşov vinde 
la licitaţie piese pentru tractoare: 
Claxoane 100 lei/buc; - curele ventilator 
350 lei/buc; - curea alternator 600 lei/
buc - 50 hp - 4000 lei; - capotă 90 hp - 
600 lei; - capotă 25 hp – 200 lei; - 
geamuri diferite mărimi 350 lei; cutie 
viteză 400 lei; - şuruburi legătură - 12 
lei / bucata; scaun tractor 250 lei; - filtru 
aer 90 hp - 150/buc; - oglindă 90 hp - 
100 lei/buc; cutie viteză - 750 lei / buc; 
bloc motor hp 90 - 7500 lei/buc; lagăr 
59 lei; - garnitură chiuloasă 250 lei. 
Licitaţia are loc în fiecare vineri între 
25.01.2019 şi 22.02.2019, orele 15:00 . 
0741/218.168.

l Ocolul Silvic Penteleu al Academiei 
Române, cu sediul în Calea Mihai 
Viteazul, nr.45A, oraş Nehoiu, judeţul 
Buzău, telefon/fax: 0238.554.900, 
0238.554.990, organizează la sediul 
Academiei Române din Calea Victoriei, 
nr.125, parter, sala de Consiliu, în data 
de 31.01.2019, ora 12.00, licitaţia/negoci-
erea pentru vânzarea de masă lemnoasă 
pe picior -producţia anului 2019. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitație este de 28845m3, 
din care pe natură de produse: produse 
principale 19050m3 şi produse secun-
dare 9795m3, respectiv pe specii şi 
grupe de specii: răşinoase 17147m3, fag 
9201m3, diverse tari 1606m3 şi diverse 
moi 891m3. Pentru participarea la lici-
taţie, agenţii economici vor depune 
documentaţia de preselecţie în formă 
scrisă. Înscrierea la licitaţie se face până 
la data de 28.01.2019, ora 16.00, la 
Ocolul silvic Penteleu, cu sediul în Calea 
Mihai Viteazul, nr.45A, oraş Nehoiu, 
judeţul Buzău. Preselecția agenților 
economici înscrişi va avea loc în data de 
29.01.2019, între orele 10.00-14.00. 
Rezultatul preselecţiei se afişează la 
sediul organizatorului şi se comunică 
reprezentantului agentului economic. 
Relaţii suplimentare se pot obține la 
Ocolul Silvic Penteleu, prin telefon la 
nr.0238.554.900 sau prin e-mail la 
adresa: ospenteleu@gmail.com. Docu-
mentația de participare la licitație 
(caietul de sarcini, lista cu partizile /
loturile de masă lemnoasă pe picior 
scoase la licitație, prețurile de pornire la 
licitație /negociere, modelul contractului 
de vânzare-cumpărare etc.) se obțin de 
la Compartimentul Fond Forestier, 
persoană de contact fiind dl.ing.Cirstian 

Robert, care va coordona şi vizualizarea 
în teren a partizilor din listă.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Nereju, 
sat Nereju, judeţul Vrancea, telefon: 
0237.266.200, fax: 0237.266.149, e-mail: 
primarianereju@yahoo.com, cod fiscal: 
4298075. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Terenuri, ce 
aparțin domeniului public al comunei 
Nereju. Nr.crt.; Nr.cadastral; Tarla; 
Parcelă; Suprafaţa (mp): 1.; 51139; 19; 
542; 1717. 2.; 51142; 3; 90/2; 433. 3.; 
51118; 3; 90/1; 404. 4.; 51114; 28; 908; 
1333. 5.; 51119; 42; 1246; 264. 6; 51120; 
42; 1246; 473. 7.; 51121; 42; 1246; 538. 
8.; 51122; 42; 1246; 881. 9.; 51123; 42; 
1246; 1062. 10.; 51124; 42; 1246; 1279. 
11.; 51125; 42; 1246; 1826. 12.; 51126; 
42; 1246; 2697. 13.; 51127; 42; 1246; 
1594. 14.; 51128; 42; 1246; 342. 15.; 
51131; 13; 197; 1479. 16.; 51131; 13; 197; 
1564. 17.; 50943N; 35; 1332; 676. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Orice persoană are dreptul de 
a solicita clarificări privind documen-
taţia de atribuire, concedentul are obli-
gaţia de a răspunde, în mod clar, 
complet şi fără ambiguităţi, la orice 
clarificare solicitată, conform caietului 
de sarcini, într-o perioadă care nu 
trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare 
de la primirea unei astfel de solicitări. 
4.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia se obţine la sediul 
concesionarului, la cerere. 5.Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul 
Urbanism, la sediul Primăriei Nereju, 
comuna Nereju, judeţul Vrancea. 6.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
contra sumei de 200Lei, care se va 
achita la casieria unităţii. 7.Data-limită 
pentru sol icitarea clarif icări lor : 
07.02.2019, ora 10.00. 8.Informaţii 
privind ofertele: la sediul Primăriei 
Nereju,  comuna Nereju,  judeţul 
Vrancea. 9.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 11.02.2019, ora 10.00. 10. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: la 
sediul Primăriei Nereju, comuna Nereju, 
judeţul Vrancea. 11. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar original. 12.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
12.02.2019, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Nereju,  comuna Nereju,  judeţul 
Vrancea.  13.Denumirea,  adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vrancea, Secția a II-A Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, 
adresa: B-dul Independenţei, nr.19-21, 
Focşani, judeţul Vrancea, telefon: 
0237.232.092, fax: 0237.235.896, e-mail: 
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tr-vrancea-comercial@just.ro. 14.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 21.01.2019.

l Potrivit art. 237 din Legea nr. 31/1990 
privind societatile, art. 761 C. pr. civ., 
Cabinetul Individual de Insolventa 
Nicolau Florin, prin lichidator Florin 
Nicolau, aduce la cunostinta generala 
urmatoarele: in data de 28 ianuarie 
2019, orele 15:30, va avea loc la sediul 
Cabinetului Individual de Insolventa - 
Nicolau Florin din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 6, ap. 6C, 
judetul Prahova, vanzarea la licitatie 
publica a bunului mobil: autoturism 
marca Fiat, tip Doblo - an fabricatie 
2005, numar inmatriculare PH-11-EIN, 
n u m a r  i d e n t i f i c a r e 
7FA22300005365883, combustibil moto-
rina, capacitate cilindrica 1910 cmc, 
culoare galbena. Pret de incepere al 
licitatiei, cf. art. 762 alin. 2 lit. f C. pr. 
civ.: 7.400,00 lei (plus TVA). Toţi cei 
care pretind vreun drept asupra bunului 
de mai sus sunt invitaţi să-l aducă la 
cunostinţă lichidatorului, în scris, 
inainte de data stabilita pentru vanzare. 
Persoanele care doresc să cumpere 
bunul mobil mentionat mai sus trebuie 
să se prezinte la termenul de vanzare, la 
locul desfasurarii licitatiei, si pana la 
acel termen sa depuna la sediul C.I.I. 
Nicolau Florin oferte de cumpărare 
însoţite de dovada achitării unei 
garantii de participare reprezentând 
10% din preţul de începere al licitaţiei, 
asa cum a fost mentionat mai sus, 
pentru bunurile pe care intentioneaza sa 
le cumpere. Garantia va fi consemnată 
la orice unitate a Băncii Alpha Bank, pe 

numele şi la dispoziţia Florin Nicolau - 
Cabinet Avocat, Cabinet Individual de 
Insolventa, în contul deschis la Alpha 
Bank Ploiesti, cod IBAN RO59 BUCU 
1811 3042 49202 - LEI.

PIERDERI
l Subscrisa Staicu S Ion IF, cu sediul 
profesional în Bucureşti, str. Șos 
Chitilei, nr. 333-335, et. 5, ap.55, sector 
1, declar că am pierdut certificat CUI + 
certificat sediu + certificat terți. Le 
declar nule.

l Pierdut acte personale: cartela taho-
graf, atestat mărfuri generale, atestat 
mărfuri agabaritice, card de sănătate, 
aparținând Iliescu Marius Nicolae, 
domiciliu: Timişoara, str. Nicolae Ilieşu, 
nr. 2, et. 4, ap. 18. Le declar nule.

l Pierdut RUC. Pierdut registru unic 
de control al SC Luna Gaz SRL, la 
punctul de lucru: Jud.Cluj, Com. 
Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 2A, 
RO23202424, J40/1921/2008. Îl declar 
nul.

l SC Fely-Iacob Caffe SRL, cu sediul 
în Breaza, str.30 Decembrie, nr.4, județ 
Prahova, înregistrată la Registrul 
Comerțului cu nr.J29/1891/2013, CUI: 
RO32546052, pierdut certificat 
Constatator punct de lucru din Muni-
cipiul Braşov strada Gheorghe Barițiu, 
nr.4, Județ Braşov (Punct de lucru), îl 
declar nul; pierdut certificat Consta-
tator punct de lucru din Municipiul 
Braşov, strada Iuliu Maniu, nr.41, ap.2, 
Județ Braşov (Punct de lucru), îl 
declar nul.

l Pierdut Certificat Unic de Inregis-
trare si Certificatele Constatatoare de 
la sediu si terti ale societatii BRAVI 
MURI SRL cu sediul in Prahova, 
Ploiesti, str. Podul Inalt, nr.41, bl.4A, 
ap.17, CUI 23765401, J29/1207/2008, 
eliberate de ONRC Prahova. Le 
declar nule.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto - trans-
port mărfuri, eliberat de ARR Vâlcea, 
pe numele Gărea Narcis-Ion, din Rm. 
Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară nul.

l PFA Dima Ancuța  cu sediul în sat 
Sarinasuf,  jud. Tulcea,  F36/125/2014, 
CUI 33094966  pierdut certificat consta-
tator  nr. 8051 eliberat de ONRC  Tulcea 
la data de 13.04.2017. Se declară nul.

l Pierdut contract de proprietate pe 
numele Onu Gheorghe str. Drumul 

Taberei nr. 33, bl. Z37, ap. 8, Bucureşti, 
sector 6.

l SC Naty -Hun SRL cu sediul în 
comuna Nuşfalău, str. Petofi Sandor 
nr. 118, jud. Sălaj, J31/447/2015, CUI 
35197712  pierdut certificat consta-
tator eliberat de ORC Sălaj la data 
de 12.06.2017. Se declară nul.

l Pierdut contract de închiriere pe 
numele Vasile Camelia. Îl declar nul.

l Pierdut carnet student pe numele 
Lica Andra –Maria, eliberat de FMUB, 
specializarea MV.

l Pierdut certificat de Medic Specialist 
în Specialitatea Neurologie nr. 1623 din 
2016 emis de Ministerul Sănătăţii pe 
numele Pereţeanu F.E. Adelina Simona. 
Se declară nul.

l Subscrisa S.C. Girueta S.A., 
persoană juridică română, având CIF 
477558, atribut fiscal RO şi număr de 
ordine la Registrul Comerţului 
J23/1589/2004, cu sediul în comuna 
Jilava, Șos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul 
Ilfov, reprezentată legal de către 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie -Milos Jovicic, declarăm pierdut 
Certficatul de Înregistrare al socie-
tăţii, seria B nr. 1094421 eliberat la 
data de 12.02.2008 de către Oficiul 
Registrului Comerţului Ilfov de pe 
lângă Tribunalul  Bucureşt i .  Î l 
declarăm nul.

l Pierdut contract vânzare –cumpă-
rare, pe numele Buia Dorina, Buia 
Florin, Buia Vasilica, Bucluc Gabi. Îl 
declar nul.

DECESE
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Cu adâncă durere, familia
anunță încetarea din viață,

pe 18 ianuarie 2019,
a iubitului nostru
soț, tată și bunic,

MIHAI MĂNESCU
Înhumarea a avut loc la
cimitirul Reînvierea din

București.

Vei rămâne veșnic în
inimile noastre!

Odihnească-se în pace!




