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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Viconex Trans SRL, cu sediul în 
mun.Vaslui, angajează 7 șoferi profesi-
oniști, cat.CE pentru transport intern și 
internațional mărfuri, în regim dele-
gare și detașare pe teritoriul Europei, 
experiență minim 6 luni, buni vorbitori 
de limba rusă. Oferim salariu încadrare 
2.700 Lei. Relații tel.0721.959.100.

l Wirecard Romania SA angajează un 
Operator introducere și validare date 
COR 413201. Condiții: studii medii, 
experiență 2 ani în domeniul cardurilor 
bancare și limba engleză. CV-urile se 
primesc pe adresa: hr.ro@wirecard.com

l SC Luxconstruct SRL, CUI: 
17672995, din Mun Oltenita, angajeaza 
inginer instalatii, maistru electrice, 
electricieni, instalator, sudori si munci-
tori necalificati in constructii. CV-urile 
se pot depune pana pe data de 
30.07.2019 pe e-mail: razvanvoinea20@
yahoo.com. Tel.0727.796.245.

l SC Kartal Mob SRL, cu sediul în 
comuna Ișalnița, județul Dolj, anga-
jează hamal, fără experiență, studii 
generale. Tel.0758.254.186.

l Căutăm femeie, vârsta 40-60 ani, 
posesoare viză SUA, pentru curățenie și 
gătit cămin bătrâne, Seattle, statul 
Washington, SUA. Minim 6 luni. 
Condițiile sunt obligatorii. Rugăm 
trimiteți datele de contact la: mconstan-
tines415@yahoo.com.

l Consola Grup Construct SRL anga-
jeaza muncitori in constructii pentru 
santiere din Bucuresti (se asigura 
cazare). Relatii la telefon: 0213213639 
/0213271050 /0213271051 sau la sediul 
firmei din Bucuresti, Sector 3 Str.
Zborului nr.6.

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Trans-
porturi Navale -Ceronav, cu sediul în 
localitatea Constanța, str.Pescarilor, 
nr.69A, județul Constanța, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: -1 post de 
Expert consultant, grad II, în cadrul 
Serviciului navigație maritimă, conform 
HG nr.286/23.03.2011; -4 posturi de 
Expert consultant, grad II, în cadrul 
Serviciului Inginerie și nave cu caracte-
r i s t i c i  spec ia l e ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011; -2 posturi de Expert 
consultant, grad I, în cadrul Serviciului 
Siguranță maritimă și formare nebreve-
tați, conform HG nr.286/23.03.2011; -1 
post de Instructor, grad I, în cadrul 
Serviciului Siguranță maritimă și 
formare nebrevetați, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 27.08.2019, ora 10.00; -Proba orală 
(interviu) în data de 29.08.2019, precum 
și testarea de limba engleză și operare 
calculator, ora 10.00, respectiv ora 
12.00. Această probă va fi susţinută 
doar de candidaţii declaraţi admiși la 
proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 1.Pentru 
funcția de expert consultant: -deţinător 
de brevet maritim nivel managerial, 

care trebuie să aibă cel puțin 4 luni 
ambarcare pe funcția de nivel manage-
rial în ultimul an de activitate; -vechime 
în muncă de minim 6 luni pentru gradul 
II și 3 ani și 6 luni pentru gradul I. 2.
Pentru funcția de instructor: -deţinător 
de brevet maritim portuar sau ofițer 
maritim nivel operațional, și minim 1 
an experienţă pe funcţie; -vechime în 
muncă de minim 3 ani și 6 luni. Candi-
dații vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 08.08.2019, 
ora 15.00, la sediul din str.Pescarilor, 
Constanța. Relaţii suplimentare la 
sediul Ceronav, str.Pescarilor, nr.69A, 
persoană de contact: Pop Ionela, 
telefon: 0241.639.595, e-mail: ione-
lapop@ceronav.ro.

l Primăria Bălilești, cu sediul în locali-
tatea Bălilești, str.Principală, nr.169, 
judeţul Argeș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de șofer microbuz școlar, 
treapta I, nivel studii M -2 posturi, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 20.08.2019, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 22.08.2019, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
-medii sau profesionale absolvite cu 
diplomă; -vechime 2 ani; -permis auto 
categoria D. 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 Băli-
lești, județul Argeș. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Bălilești, persoană de 
contact: Olteanu Bogdan-Vasile, telefon: 
0744.362.398, fax: 0248.562.080, e-mail: 
primaria_balilesti@yahoo.com

l Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”, cu 
sediul în localitatea Siret, str.Lațcu 
Vodă, nr.15A, judeţul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de îngrijitor, 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
practică: 19.08.2019, la ora 9.00; -Inter-
viul: 21.08.2019, la ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -persoană de sex feminin; 
-absolvent de învățământ gimnazial; 
-fără vechime; -abilități de relaționa-
re-comunicare cu întreg personalul din 
unitate; -abilități de muncă în echipă; 
-disponibilitate la timp de lucru 
prelungit; -disponibilitate la muncă în 
două schimburi. Candidaţii vor depune 
dosarele de înscriere la concurs în peri-
oada 26.07.2019-8.08.2019, la sediul 
Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă”. Relaţii 
suplimentare la secretariatul Colegiului 
Tehnic „Lațcu Vodă”, persoană de 
contact: Anițucăi Lucian-Ionuț, telefon/
fax:  0230.280.950, e-mail: latcuvoda@
yahoo.com

l Primăria Comunei Vâlcele, cu sediul 
în localitatea Vâlcele, str.Oltenilor, nr.21, 
judeţul Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de referent, grad profesional debutant, 
Compartiment Cămin Cultural, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 

scrisă în data de 20.08.2019, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 22.08.2019, 
ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime -nu este cazul; -disponibilitate 
la un program flexibil. 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 Vâlcele. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Vâlcele, 
persoană de contact: Ionescu Vasilica, 
telefon: 0249.484.498, fax: 0249.484.498, 
e-mail: primariavilceleolt@yahoo.com

l Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală al Orașului Băile Herculane, 
cu sediul în localitatea Băile Herculane, 
str.M.Eminescu,  nr.10,  județul 
Caraș-Severin, organizează în baza HG 
nr.286/2011 concurs pentru ocuparea 
unor funcții contractuale vacante: 
A.Șofer II -2 posturi în cadrul Compar-
timentului Transport Public Local. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii medii/profesionale 
atestate cu diplomă; -permis de condu-
cere, categoria B, C, D; -atestat de 
transport persoane; -disponibilitate la 
program de lucru în weekend; -condi-
țiile minime de vechime necesare parti-
cipării la concursul de recrutare -3 ani. 
B.Muncitor necalificat I -1 post în 
cadrul Compartimentului Prestări 
Servicii. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -absolvent liceu cu 
diplomă de bacalaureat sau școală gene-
rală; -abilități de relaționare-comuni-
care; -abilități pentru munca în echipă; 
-disponibilitate la un program flexibil; 
-condițiile minime de vechime necesare 
participării la concursul de recrutare -3 
ani. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 19.08.2019, ora 
10.00 (pentru șoferi); -Probă practică în 
data de 19.08.2019, ora 10.00 (pentru 
muncitor necalificat I); -Proba interviu 
în data de 22.08.2019, ora 10.00 (pentru 
ambele posturi). Data-limită pentru 
depunerea dosarelor este 08.08.2019, 
ora 15.30, la sediul Serviciului Public de 
Gospodărie Comunală al Orașului Băile 
Herculane. Relaţii suplimentare la 
sediul: Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală al Orașului Băile Herculane, 
persoană de contact: Iliescu Veronica, 
telefon: 0255.560.439.

l INGG „Ana Aslan”, cu sediul în 
București, str. Căldărușani, nr.9, sector 
1, cod fiscal 4283333, în conformitate cu 
Legea 319/2003 și a Ordinului MS 
1470/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, organizează concurs 
pentru promovarea internă și ocuparea 
următoarelor posturi din cadrul struc-
turii de cercetare științifică medicală, 
după cum urmează: -2 posturi cerce-
tător științific psiholog din cadrul 
Secției de Cercetare Biologia Îmbătrâ-
nirii, Laborator de cercetare geronto-
logie socială. Condiţii generale de 
participare la concurs: -să aibă experi-
enţă în domeniul de activitate și pregă-
tire profesională corespunzătoare, 
dovedită prin diploma de studii superi-

oare de specialitate; -să aibă referinţe 
profesionale relevante în CV pentru 
experienţa în specialitatea postului și 
aptitudini specifice îndeplinirii funcţiei; 
-să dețină lucrări publicate în speciali-
tatea postului. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -diplomă de 
licență, vechime în activitatea de cerce-
tare-dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de cel puţin 2 
ani. Dosarul de concurs se va depune la 
sediul din str.Căldărușani, nr.9, Sector 1, 
în termen de 30 de zile de la afișarea și 
publicarea anunțului, respectiv până la 
data de 23.08.2019 și va conține urmă-
toarele documente: a)cerere-tip de 
înscriere; b)copii legalizate de pe 
diploma de bacalaureat sau echivalentă, 
diplomă de licenţă ori echivalentă, înso-
ţite de foaia matricolă, precum și copie 
legalizată de pe cartea de muncă sau 
copie-extras de pe Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi 
vechimea; c)atestat eliberat de Colegiul 
Psihologilor pentru grad profesional; d) 
curriculum vitae; e) lista lucrărilor 
publicate, însoţită de câte un exemplar 
din cel puţin 5 lucrări reprezentative. 
Examenul se va desfășura în data 
26.08.2019, ora 10.00, și va consta în 
următoarele probe: proba scrisă, orală și 
practică specifică activităţii candida-
ților. Relații suplimentare se pot obține 
de la Serviciul RUNOS sau la 
tel.031.805.93.01-05, int.123.

l Aeroclubul României cu sediul în 
București, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante 
-personal contractual -în data de 
20.08.2019, ora 10.00 proba scrisă, 
respectiv în data 26.08.2019, ora 10.00 
interviu. Dosarele  se depun la  sediul 
Aeroclubului României până la data 
08.08.2019, ora 12.00. Relaţii suplimen-
tare se obţin la telefon 0372.705.952.  
Candidaţii trebuie să îndeplinescă 
condiţiile specifice pentru posturile 
scoase la concurs astfel: Mecanic aviaţie 
cl.I -1 post la AT Suceava: -studii medii 
sau școală profesională; -deţine licenţă 
de personal tehnic aeronautic în termen 
de valabilitate sau are pregătirea de 
specialitate  corespunzătoare funcţiei și 
min 6 ani de experienţa în activitatea 
tehnică aeronautică. Calendarul de 
desfășurare a concursului: -26.07 
-08.08.2019 -depunere dosare înscriere 
concurs (ora 12,00); -12.08.2019 -selecţie 
dosare  și afisare rezultat; -13.08.2019 
-depunere contestaţii selecţie dosare; 
-14.08.2019 -soluţionare contestaţii 
selecţie dosare și afișare; -20.08.2019 
-proba scrisă -ora 10.00; -21.08.2019 
-afișare rezultate proba scrisă, ora 12,00; 
-22.08.2019 -contestaţii probă scrisă, ora 
12,00; -23.08.2019 -afișare rezultat 
contestaţii probă scrisă, ora 12,00; 
-26.08.2019 -interviu începând cu ora 
10,00; -26.08.2019 -afișare rezultate 
interviu ora 15,00; -27.08.2019 -depu-
nere contestaţii interviu ora 15,00; 
-28.08.2019 -soluţionare contestaţii 
interviu și afișare rezultate finale, ora 
12,00. Informaţii privind înscrierea la 
concurs și depunerea dosarelor. Candi-
daţii trebuie să îndeplinescă condiţiile 
minime de vechime în specialitate nece-
sare exercitării funcţiei. În termen de 10 
zile de la publicarea anunţului, respectiv 

până în data de 08.08.2019 ora 12:00, 
candidaţii depun dosarul de concurs 
care va conţine obligatoriu: a) Formu-
larul de înscriere (se pune la dispoziţie 
de către Serviciul Resurse Umane al 
Aeroclubului României); b) Copia 
actului de identitate; c) Copia diplomei 
de studii și a altor acte care atestă efec-
tuarea specializării; d) Copii licenţe care 
atestă specializarea pentru postul soli-
citat; e) Copia carnetului de muncă și/ 
sau adeverinţă care  să ateste vechimea 
în muncă  și după caz, vechimea în 
specialitate necesare ocupării funcţiei; 
f) Curriculum Vitae; g) Cazierul judi-
ciar; h) Adeverinţă care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, eliberată 
de medicul de familie sau  de către 
unităţi sanitare abilitate și  care să 
conţină în clar, data, numele emiten-
tului și calitatea acestuia -în format 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice. Actele prevăzute la pct 2 
lit.b)-e) vor fi  prezentate și în original,  
în vederea verificării conformităţii copi-
ilor cu acestea.

l Unitatea Militară 02601 București, 
din Ministerul Apărării Naţionale, orga-
nizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante de execuţie, 
astfel: -2 posturi de muncitor calificat I 
(electrician întreținere și reparații) 
-școală profesională în domeniu, curs de 
calificare în domeniu cu certificat de 
calificare, vechimea în specialitate cel 
puțin 9 ani și 6 luni; -1 post muncitor 
calificat I (instalator apă -canal) -școală 
profesională în domeniu, curs de califi-
care în domeniu cu certificat de califi-
care, vechimea în specialitate cel puțin 9 
ani și 6 luni; Probele concursului se vor 
desfășura astfel: -19.08.2019, ora 09.00 
-proba scrisă; -23.08.2019, ora 09.00 
-proba practică; -28.08.2019, ora 09.00 
-interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor -08.08.2019, ora 13.00. Depu-
nerea dosarelor se vor face la sediul 
U.M.02601 București, Str. Izvor nr. 110, 
sector 5, București, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare, iar  
probele concursului  se vor desfășura în 
Șos. Panduri nr. 94, sector 5, București. 
Date de contact ale secretariatului: 
telefon: 021/410.40.40 interior 1031.211.

l Ministerul pentru Românii de Pretu-
tindeni anunţă: Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 

- Ajutor Bucatăr x 25
- Bucatăr x 25
- Îngrijitor spații hoteliere x 25
- Cameristă hotel x 25
- Ospătar x 25 
- Ajutor Ospătar x 25
- Lucr- Lucrător room service x 25
- Lucrător bucătărie x 25
- Barman x 25 
- Electrician x 25 

Oferim salariu motivant, transport, 
masă, card de sănătate privat.

Tel. 0725972231

ANGAJEAZĂ
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funcții contractuale de conducere şi de 
execuţie vacante: -Director -Direcţia 
Strategie, Politici Publice şi Comuni-
care. Număr posturi -1. Condiţii speci-
fice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, sau studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-minim 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei; 
-cunoaşterea unei limbi străine -nivel 
avansat. -Referent relaţii (S) -Compar-
timent Secretariat General. Număr 
posturi -1. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, sau studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor: nu necesită vechime. 
-Referent relaţii (S)- Compartiment 
Achiziţii Publice. Număr posturi -1. 
Condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, sau studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor economice; -vechime 
în specialitatea studiilor: nu necesită 
vechime. -Consilier relaţii -Direcţia 
Strategie, Politici Publice şi Comuni-
care. Număr posturi -3. Condiţii speci-
fice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, sau studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-minim 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției. 
-Referent relaţii (S) -Direcţia Strategie, 
Politici Publice şi Comunicare. Număr 
posturi -2. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, sau studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor: nu necesită vechime. 
-Consilier relaţii –Direcţia Juridică şi 
Proiecte pentru Comunităţi. Număr 
posturi -3. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, sau studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -minim 5 ani vechime 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției. -Consilier relaţii -Compar-
timent Financiar Decontari. Număr 
posturi -1. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor economice; -minim 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei. -Referent relaţii 
(M) -Compartiment Contabilitate. 
Număr posturi -1. Condițiile specifice: 
-studii de specialitate: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-curs de formare/ pregătire sau program 
de perfecţionare şi/ sau specializare care 
să ateste calificarea de contabil; -minim 
5 ani vechime în specializarea contabil. 
-Referent relaţii (S) -Compartiment 
Administrativ. Număr posturi -1. 
Condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, sau studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor: nu 
necesită vechime. Concursul se organi-
zează în data de 09.09.2019, orele 9.30 şi 
13.00 proba scrisă, la sediul instituţiei 
din Bd. Primăverii, nr. 22, sector 1. 

Locul şi orele de desfăşurare ale probei 
scrise pot fi modificate cu anunţarea 
prealabilă a candidaţilor şi afişare la 
sediul instituţiei. Interviul-data,ora şi 
locul desfăşurării se vor comunica odată 
cu afişarea rezultatelor la proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
instituţiei, din str. Muzeul Zambaccian, 
nr.17, sector 1, Bucureşti. Data limită 
pentru depunerea dosarelor -07.08.2019. 
Condiţiile de participare şi bibliografia 
se afişează pe site-ul instituției. Relaţii 
suplimentare la secretarul comisiei de 
concurs, consilier relaţii - Haidemak 
Marius, telefon 037 441 4638.

CITAŢII
l Se citează Simon Christine în dosar 
837/217/2012* al Judecătoriei Darabani 
la data de 8 august 2019.

l Se citează numita Bacă Magdalena 
cu domiciliul în  Ploieşti, str. Prahovei 
nr. 12A, jud. Prahova la Judecătoria 
Ploieşti pentru termenul din 09.08.2019, 
sala 1, în calitate de pârâtă în dosarul 
nr. 2273/281/2019, având ca obiect 
„Divorț”

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita Popa 
Cristina-Elena, domiciliată în comuna 
Drăgoeşti, sat Buciumeni, jud. Vâlcea, 
în calitate de intimată în dosarul civil 
nr.1632/90/2019,  cu termen de judecată 
în data de 06.08.2019, având ca obiect 
înlocuire măsură de protecție specială, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Numita Zarif (căs. Crideşa) Mioara, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Chişcăreni, or. Săveni, jud. Botoşani, 
este citată la Judecătoria Săveni, jud. 
Botoşani, pe data de 07.11.2019 ora 
08:30, cu menţiunea de a se prezenta 
personal la interogatoriu, în calitate de 
pârâtă, în dosarul nr. 2320/297/2017, în 
proces cu reclamantele Zarif Elvira, 
domiciliată în sat. Liveni, com. Mano-
leasa, jud. Botoşani şi Gui Elveţia- 
Iuliana, cu domiciliul în mun. Reşiţa, 
Bld. Republicii, nr.19, sc. 1, et. 3, ap. 12, 
jud. Caraş-Severin. 

l Subsemnatul, Maxim Aurel, cu domi-
ciliul în loc. Vorniceni, com. Vorniceni, 
jud. Botoşani, chem în judecată pe 
pârâtul Ungureanu Ioan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Timişoara, jud. 
Timiş, pentru a se constata valabilitatea 
convenţiei de vânzare cumpărare înche-
iată cu Ilie V. Petru la data de 
28.10.1996 privind vânzarea cumpă-
rarea unui teren în suprafaţă de 1,44 ha 
situat în loc. Vorniceni şi să se pronunţe 
o hotărâre care să ţină loc de act 
autentic de vânzare- cumpărare. În 
subsidiar, solicit să dispună rezoluţiunea 
promisiunii, repunerea părţilor în situ-
aţia anterioară şi restituirea prestaţiilor 
efectuate în baza acestui antecontract, 
urmând ca pârâtul să fie obligat la resti-
tuirea preţului actualizat prin raportare 
la valoarea actuală de circulaţie a tere-
nului şi la plata cheltuielilor de jude-
cată, acţiune ce face obiectul dosarului 
nr. 554/297/2019, aflat pe rolul Judecă-
toriei Săveni, jud. Botoşani. 

l Subsemnata, Guţu Elena, domiciliată 
în orş. Săveni, str. Avram Iancu, nr. 27, 
jud. Botoşani, chem în judecată pe 
pârâtele Adam Mihaela, cu ultimul 
domiciliul cunoscut în mun. Reşiţa, jud. 
Caraş - Severin şi pe Militaru Dumi-
triţa, cu ultimul domiciliul cunoscut în 
mun. Craiova, jud. Olt, pentru ieşirea 
din indiviziunea asupra suprafeţei de 
30.526 mp teren extravilan, înscris în 
T.P. nr. 79.271/24.02.2000 şi în Certifi-
catul de moştenitor nr. 241/18.03.1994 
emis de către BNP Ioan Amarie, prin 
atribuirea în natură a bunurilor şi obli-
garea pârâtelor la plata cheltuielilor de 
judecată, acţiune ce face obiectul dosa-
rului nr. 695/297/2019, aflat pe rolul 
Judecătoriei Săveni, jud. Botoşani.

l Succesibilii defunctului Muntean 
Ioan-Gheorghe, CNP: 1640215352636, 
decedat în data de 29.03.2018, cu 
ultimul domiciliu în Lugoj, strada 
Islazul Mic, numărul 30, judeţul Timiş, 
sunt invitaţi să se prezinte în data de 
08.08.2019, ora 9.00, la sediul Biroului 
Individual Notarial Petrescu Irina 
Verginica -pentru a participa la dezba-
terea procedurii succesorale a defunc-
tului mai sus indicat.

l Numitul Babiac Sorin Nicolae, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 3009 
Zulette Avenue Bronx New York 10461-
5619 Statele Unite ale Americii şi 
ultimul domiciliu cunoscut în România, 
în Craiova, Piața Unirii (actual Nicolae 
Titulescu, nr.2), bl.N, sc.1, ap.76, Dolj, 
este citat în calitate de pârât la Judecă-
t o r i a  C r a i o v a ,  î n  d o s a r u l 
nr.1454/215/2018, cu termen de judecată 
la 07.10.2019, completul civil 15, în 
proces cu reclamantul Babiac Călin 
Mihai, în acțiunea ce are ca obiect 
partaj suplimentar după autorul Babiac 
Vladimir.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Traian, Judeţul Ialomiţa, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr. 9 şi 10, începând cu 
data de 30.07.2019 pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei comunei 
Traian, Judeţul Ialomiţa, strada Unirii, 
nr. 589, conform art. 4 alin (1) şi (2) din 
Legea Cadastrului şi Publicităţii 
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Unitatea administrativ teritorială 
Munteni-Buzău din judeţul Ialomiţa, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Sector 
Cadastral nr. 2, începând cu data de 29 
iulie 2019, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Munteni-Buzău, str. 
Primăriei, nr. 116, judeţul Ialomiţa, 
conform art. 14, alin.(1) şi (2) din 
Legea Cadastrului şi Publicităţii 
Imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 

primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Costea Despina-Roberta pentru S.C. 
Darin Real Estate S.R.L., cu domiciliul 
in judetul Ilfov, Comuna Balotesti str.
Viselor, nr.1, vila 71 titular al planului 
P.U.Z.-In vederea construirii unui 
depozit materiale de constructii, hale 
depozitare si confectionare structuri 
metalice, spalatorie auto si spatii 
servicii, comuna Balotesti, judetul Ilfov 
T88, P305, N.C.62509, 62510, 62511 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a avizului de 
Oportunitate. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov, cu  sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, 
sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen 
de 15 zile calendaristice de la publicarea 
anuntului.

SOMAŢII
l România. Uniunea Nationala A 
Notarilor Publici; Biroul Notarilor 
Publici Asociaţi Cimpoeşu Societate 
Profesionala Notariala; Licenta de 
Functionare NR.1797/1400/05.08.2013 
Timişoara, Str.Paul Chinezu nr.5; dosar 
nr. 53/2019 ; Termen 22.10.2019, ora 
10.00 somaţie emisă la data de 
23.07.2019 Succesibilii/ moştenitorii 
legali sau testamentari ai defunctei 
Baicu Maria, CNP 2320709354728, 
decedată la data de 24.10.2012, fostă cu 
ultimul domiciliu în Timişoara, Str.
Bucureşti nr.2/A, Jud.Timiş, sunt somaţi 
să se prezinte în data de 22.10.2019 ora 
10.00 la sediul Biroului Notarilor 
Publici Asociați Cimpoeşu, cu sediul in 
Timişoara, Str.Paul Chinezu nr.5, Jud.
Timiş, pentru dezbaterea succesiunii 
defunctei Baicu Maria, care face 
obiectul dosarului nr.53/2019. În caz de 
neprezentare se va constata că succesi-
unea defunctei este vacantă, conform 
art. 1.137 alin.2 Cod Civil, bunurile sale 
trecând în proprietatea Municipiului 
Timişoara. Notar Public, Cimpoeşu 
Mihai Florin.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administratie al Socie-
tatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti 
str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, jud. 
Prahova, inmatriculat la ORC Prahova 
sub nr. J29/127/1991, avand C.I.F.–ul 
1345008, in conformitate cu dispozi-
tiile L31/1991, republicata, cu modifi-
carile ulterioare, convoaca Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor 
Societatii COMREP S.A pentru data 
de 03.09.2019 ora 900 la sediul socie-
tatii, pentru toti actionarii inscrisi in 
Registrul Consolidat al Actionarilor la 
sfarsitul zilei de 23.08.2019 , in confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
republicata. Ordinea de zi va fi urma-
toarea: 1. Aprobarea vanzarii imobi-
lului proprietate SC COMREP SA, 
situat in str. Carpenului, nr. 5, Ploiesti, 
jud. Prahova compus din teren + 
cladiri (demolabile) la un pret de 136 
200 euro, in regim de taxare inversa a 
TVA-ului, conform Art. 331 alin. 2 lit. 
g din Codul Fiscal, la cursul BNR din 

ziua platii. 2. Aprobarea imputernicirii 
d-lui ing. Popescu Bogdan presedintele 
C.A. si dir. general al societatii, sa 
semneze documentele aferente vanzarii 
imobilului de la punctul 1. 3. Apro-
barea datei de 19.09.2019 ca data de 
inregistrare, respectiv de identificare a 
actionarilor asupra carora se rasfrang 
efectele hotararilor Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor, in 
conformitate cu dispozitiile art. 86 din 
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de 
instrumente financiare si operatiuni de 
piata. 4. Aprobarea datei de 18.09.2019 
ca ex-data, respectiv data anterioara 
datei de inregistrare la care instrumen-
tele financiare obiect al hotararilor se 
tranzactioneaza fara drepturile care 
deriva din hotarari, in conformitate cu 
prevederile din Regulamentul ASF nr. 
5/2018. Actionarii care detin cel putin 
5% din capitalul social, au dreptul in 
cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii sa introduca puncte pe 
ordinea de zi a Adunarii Generale si sa 
prezinte proiecte de hotarare aferente 
noilor puncte. Actionarii isi pot exer-
cita aceste drepturi in scris prin servicii 
de curierat sau mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adre-
seze intrebari privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunarii generale. 
Actionarii se vor putea prezenta 
personal la adunarea generala, isi vor 
putea numi un reprezentant sau vor 
putea vota prin corespondenta. Repre-
zentarea actionarilor se poate face si 
prin alte persoane decat actionarii cu 
exceptia administratorilor, pe baza de 
procuri speciale care se vor depune in 
original la sediul societatii pana la data 
de 30.08.2019 inclusiv. In acelasi 
termen buletinele de vot prin corespon-
denta, completate si semnate de actio-
nari, se vor depune la sediul societatii 
personal sau prin posta, recomandat 
cu confirmare de primire pe care sa fie 
trecuta adresa expeditorului. Materia-
lele si proiectele de hotarare pentru 
fiecare punct de pe ordinea de zi ce 
necesita aprobarea adunarii generale a 
actionarilor, formularele de vot prin 
corespondenta si de procuri speciale 
vor putea fi consultate la sediul socie-
tatii sau pe site-ul societatii la adresa : 
www.comrepsa.ro, incepand cu data de 
02.08.2019. In situatia in care la prima 
convocare nu se intrunesc conditiile de 
convocare necesare, se convoaca o 
noua A.G.E.A. in acelasi loc, pe data 
de 04.09.2019 ora 0900 cu aceeasi 
ordine de zi. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 0244.513.145, 
0726.111.916 sau la sediul societatii.

LICITATII
l Consiliul Local Glimboca, cu sediul 
în localitatea Glimboca, str.Principală, 
nr.367, jud.Caraş-Severin, cod fiscal: 
3227408, tel./fax: 0255.534.378, e-mail: 
primaria.glimboca@gmail.com, scoate 
la licitație publică pentru concesionare 
teren în suprafață de 1924mp, eviden-
țiat în CF 30383, Glimboca, aparținând 
domeniului public Glimboca. Docu-
mentația de atribuire se poate procura 
de la sediul Primăriei Glimboca, contra 
sumei de 50Lei, începând cu data de 
18.07.2019. Data-limită de depunere a 
ofertelor este 20.08.2019, ora 10.00. 
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l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al Mantser Group SRL, 
desemnat prin Sentinta civila  nr. 7158 
din data de 03.12.2018, pronuntata de 
Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 33479/3/2018, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor mobile 
aflate in proprietatea Mantser Group 
SRL, constand in mijloace de transport: 
Mercedes-Benz CLS350, autoturism, 
2005, benzina/ 3.498 cc in valoarea de 
5.600 euro exclusiv TVA, Merce-
des-Benz Sprinter 308CDIB, autotu-
rism, 2003, diesel/ 2.148 cc in valoarea 
de 2.800 EURO exclusiv TVA si BMW 
X5 autoturism, fara serie motor, 2007, 
diesel/ 4.799 cc in valoarea de 11.000 
EURO exclusiv TVA. Vanzarea bunu-
rilor mobile apartinand societatii falite 
se va organiza in data de 01.08.2019 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunurile mobile nu se 

vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) 
licitatii saptamanale in datele de 
08.08.2019 si 22.08.2019 la aceeasi ora, 
in acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui 
caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport persoane și 
cartelă tahograf, pe numele Comisaru 
Marius Ionuț, eliberate de ARR Dolj. 
Le declar nule.

l DG Management & Projects SRL, cu 
sediul în Voluntari, intr.Panselelor, nr.2, 
jud. Ilfov, nr.  Reg Comerțului 
J23/2471/2006 și CUI:19299095, declar 
pierdute: Certificatul constatator 
pentru activități în afara sediului social 
și sedii secundare și Certificatul consta-
tator pentru sediul social emise în 
22.03.2016- declarația model 3 19229 
din 15.03.2019. Le declar nule.

l Lala Alin Gabriel cu domiciliul în 
Com. Bălănești, sat Voitești Vale, 
declară pierdut Atestat transport 
marfă, eliberat de ARR Gorj. Se 
declară nul.

l Quadrifoglio Cucina SRL, cu sediul 
în București, strada Elefterie, nr.9, 

parter, camera 1, J40/405/2019, CUI: 
40423263, declar pierdut certificatul 
constatator eliberat în data de 
04.02.2019 de ONRC în baza declarației 
înregistrate sub nr.48884 din 31.01.2019 
privind încadrarea în clasa CAEN a 
activității: 5630 Baruri și alte activități 
de servire a băuturilor, activități care se 
desfășoară la beneficiari și/sau în afara 
sediilor proprii.

l Quadrifoglio Cucina SRL, cu sediul 
în București, strada Elefterie, nr.9, 
parter, camera 1, J40/405/2019, CUI: 
40423263, declar pierdut certificatul 
constatator eliberat în data de 
04.02.2019 de ONRC în baza declarației 
înregistrate sub nr.48884 din 31.01.2019 
privind încadrarea în clasa CAEN a 
activității: 5610 Restaurante; 5629 Alte 
servicii de alimentatie n.c.a.; 5630 
Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor, la sediul secundar din Bucu-
rești, sectorul 5, Calea 13 Septembrie, 
nr.85, parter, bloc 77C.

l SC Selcar International SRL, cu 

sediul în Aleea Tohani, nr.3, bl.31, sc.A, 
ap.33, sector 4, București, RO15192605, 
declară pierdută autorizația Turcia 
Terta cu numărul 593731.

l Pierdut certificat de absolvire a “Curs 
de pregătire în medicina transfuzională 
pentru asistentii medicali din UTS”, pe 
numele Lorintiu Mariana-Rodica, Emis 
de SNSPMPDSB. Îl declar nul.

l Pierdut contract de vânzare -cumpă-
rare pe numele Bucur Marioara, cu 
adresa str. Prisaca Dornei nr. 2, bl. D3, 
sc. 2, et. 8, ap. 171, sector 3, București.

l Pierdut Atestat CPC nr. 0404766000 
eliberat de  ARR Tulcea pe numele: 
Amandi Silviu. Se declara nul.

DECESE
l Cu nespusă durere, familia anunță 
încetarea din viață la data de 
12.07.2019 a domnului judecător 
LUCIAN STÂNGU.



Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe
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Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

n Un fabricant de pâine din Ocna Mureş a prins anul acesta contracte de 34 milioane de lei pentru furnizarea de lapte, cornuri 

şi mere pentru elevi n Firma este celebră pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicată - de la mere îngheţate, la 

lapte stricat şi lame de ras în cornurile pentru copii n Protecţia Consumatorilor a amendat, autorităţile au reziliat acordurile, 

dar tot timpul apar contracte noi, ridicând totalul afacerilor cu statul la circa 50 milioane de euro Pag. 5
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Fost ministru, otrăvit cu mercur
Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor şi 

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

mafiei lemnului, ca urmare a deciziilor pe care le-a luat. 

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


