
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Vineri, 26 iulie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
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 Caut menajeră, fără vicii şi obli-
gaţii. Ofer locuinţă, doresc seriozi-
tate. 0758-626215.

l Consola Grup Construct SRL 
angajeaza muncitori in constructii 
pentru santiere din Bucuresti (se 
asigura cazare). Relatii la telefon: 
0 2 1 3 2 1 3 6 3 9  / 0 2 1 3 2 7 1 0 5 0 
/0213271051 sau la sediul firmei din 
Bucuresti, Sector 3 Str.Zborului 
nr.6.

l Căutăm femeie, vârsta 40-60 ani, 
posesoare viză SUA, pentru cură-
țenie şi gătit cămin bătrâne, Seattle, 
statul Washington, SUA. Minim 6 
luni. Condițiile sunt obligatorii. 
Rugăm trimiteți datele de contact 
la: mconstantines415@yahoo.com.

l SC Luxconstruct SRL, CUI: 
17672995, din Mun Oltenita, anga-
jeaza inginer instalatii, maistru 
electrice, electricieni, instalator, 
sudori si muncitori 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 Viconex Trans SRL, cu sediul în 
mun.Vaslui, angajează 7 şoferi 
profesionişti, cat.CE pentru trans-
port intern şi internațional mărfuri, 
în regim delegare şi detaşare pe 
teritoriul Europei, experiență 
minim 6 luni, buni vorbitori de 
limba rusă. Oferim salariu înca-
d r a r e  2 . 7 0 0 L e i .  R e l a ț i i 
tel.0721.959.100.

l SC Company Business Hoara 
angajează montator subansamble, 
contolor calitate şi manager relații 
financiare externe. Oferim: -salariu 
atractiv; -diurnă; -ore suplimentare 
plătite dublu; -primă de recoman-
dare; -contract pe perioadă nedeter-
minată; -cazare gratuită; -transport 
g r a t u i t .  Te l e f o n  r e l a ț i i : 
0735.291.185.

l Vlasar Agro SRL, cu sediul în 
jud.Bihor, sat Bicaci, nr.372, anga-
jează manipulant mărfuri (4), 
lăcătuş mecanic (1). CV-urile se pot 
depune la sediul firmei până la data 
de 29.07.2019. Informații la telefon: 
+40259.394.788.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 
bis, etaj 1, judeţul Teleorman, orga-
nizează concurs pentru ocuparea a 
douăfuncţii contractuale vacante de 
execuţie pe perioadă nedeterminată 
de asistent registrator principal 
debutant din cadrul BCPI Alexan-
dria -Serviciul Publicitate Imobi-
liară. Concursul se va desfăşura în 
perioada 21 -26.08.2019, orele 
10.00. Perioada de depunere a dosa-
relor este 29.07.2019 -09.08.2019, la 
sediul OCPI Teleorman. Pentru 
date suplimentare consultaţi site-ul 
OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs de recrutare în 
data de 26 august 2019, ora 10,00 
(proba scrisă) şi interviul, în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise, la 
sediul instituţiei din Tîrgu Jiu, 
strada Siretului, nr.24, judeţul Gorj, 
în vederea ocupării unui post cores-
punzător funcţiei publice vacante 
de execuție de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior la 
Compartimentul juridic şi conten-
cios din cadrul aparatului propriu 
al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Gorj. 
Condiţii specifice, de îndeplinit 
cumulativ, cu respectarea prevede-
rilor art.57, alin.5), lit.c) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare: - absol-
venţi de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv de studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul ştiințe juridice, - vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice de 
minimum 7 ani.  Dosarele de 
înscr iere  se  depun la  sediul 
DGASPC Gorj, din Tîrgu Jiu, 
strada Siretului, nr.24, judeţul Gorj, 
în perioada 26.07.2019-14.08.2019, 
ora 16,30. Persoană de contact: 
Rujenescu Nicolae-Adrian, şef 
serviciu la Serviciul resurse umane, 
salarizare şi pentru funcţia publică, 
office@dgaspcgorj.ro, telefon 
0253212518.

l Centrul Cultural „REDUTA” cu 
sediul în Braşov, str. Apollonia 
Hirscher, nr. 8, jud. Braşov, în 
temeiul  prevederi lor  HG nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a funcţiei contrac-
tuale de conducere vacante de: 
CONTABIL ŞEF S II. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
va lentă  în  domeniu l  ş t i in ţe 
economice; vechime în contabili-
tatea instituţi i lor publice de 
minimum 5 ani; cunoştinţe de 
operare PC, a softurilor de contabi-
litate şi sistemului electronic de 
raportare a Situaţiilor financiare 
din instituţiile publice. Concursul se 
va organiza la sediul instituţiei, 
astfel: proba scrisă în 20.08.2019, 
ora 10,00; interviul în 23.08.2019, 
ora 10,00. Candidaţii vor depune 
dosarele la Biroul Resurse Umane 
până la data de 12.08.2019, ora 
16.00. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului şi  bibliografia se 
afişează la sediul instituţiei şi pe 
site-ul www.centrulculturalreduta.
ro. Detalii suplimentare la telefon 
0268.419706, doamna Moca Doina.

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str.

Incintă Port, nr.1, jud.Constanţa, 
organizează concurs, conform HG 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată, pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante: Căpi-
tănia Zonală Constanța: 1.Căpitan 
Port Specialist/Serviciul Siguranța 
Navigației -zona Nord -2 posturi. 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul maritim; Specialitatea 
de bază: Navigaţie şi transport 
maritim sau electromecanică; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: -fără 
condițtii de vechime pentru dețină-
torii de brevet maritim managerial; 
-căpitan de port, gr.I, cu minim 3 
ani vechime în funcție; Cerințe 
specifice: -permis conducător auto 
categoria B. 2.Căpitan Port Specia-
list/Serviciul Siguranța Navigației 
-zona Sud -1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul maritim; 
Specialitatea de bază: Navigaţie şi 
transport maritim sau electromeca-
nică; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei: 
-fără condiții de vechime pentru 
deținătorii de brevet maritim mana-
gerial; -căpitan de port, gr.I, cu 
minim 3 ani vechime în funcție; 
Cerințe specifice: -permis condu-
cător auto categoria B. 3.Căpitan 
port specialist/Serviciul VTMIS -1 
post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de 
bază:  Navigaţ ie  ş i  transport 
maritim; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei: -fără condițtii de vechime 
pentru deținătorii de brevet maritim 
managerial; -căpitan de port, gr.I, 
cu minim 3 ani vechime în funcție; 

Cerințe  specif ice :  -cert if icat 
operator radio în sistemul GMDSS 
(certificat GOC sau certificat ROC). 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor: 09.08.2019, până la ora 14.00. 
1.Selecția dosarelor de înscriere: 
12.08.2019-13.08.2019. Afişare 
rezul tate  se lecț ia  dosare lor : 
13.08.2019, la ora 16.00. Termen 
depunere contestații: 14.08.2019, 
până la ora 12.00. Termen soluțio-
nare contestații şi comunicare rezul-
tate: 14.08.2019, la ora 16.00. 2.
Proba scrisă: 20.08.2019, la ora 
10.00. Afişare rezultate probă scrisă: 
21.08.2019, la ora 12.00. Termen 
depunere contestații probă scrisă: 
22.08.2019, până la ora 12.00. 
Termen soluționare contestații şi 
comunicare rezultate: 23.08.2019, la 
ora 10.00. 3.Interviul: 26.08.2019, la 
ora 10.00. Afişare rezultate interviu: 
27.08.2019, la ora 10.00. Termen 
depunere contestații interviu: 
27.08.2019, până la ora 16.00. 
Termen soluționare contestații şi 
comunicare rezultate: 28.08.2019, la 
ora 12.00. Afişare rezultate finale: 
28.08.2019, la ora 16.00. Depunerea 
dosarelor de concurs şi desfăşurarea 
concursului se va face astfel: 
-Pentru posturile din cadrul Căpită-
niei Zonale Constanţa, candidaţii 
vor depune dosarele la sediul Căpi-
tăniei Zonale Constanţa, localitatea 
Constanţa, str.Incintă Port, nr.1, 
Clădirea ANR, et.3. Persoană de 
c o n t a c t :  D a n i e l a  D u m i t r u , 
tel.0372.419.850. Tematica, biblio-
grafia şi rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afişa la 
sediul instituţiei şi pe pagina 
oficială:  http: / /portal .rna.ro/
desprenoi/organizare/cariere.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.829 din 
22.07.2019 la anunţul cu numărul 

de înregistrare 216373 al Spitalul 
Judetean de Urgență Alexandria, 
adresa: str.Libertății, nr.1, loc. 
Alexandria, jud.Teleorman, pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante: 6 posturi asistenți medicali 
debutant, Laboratorul de Radio-
logie şi  Imagistică Medicală, 
conform HG nr.286/2011, se face 
următoarea rectificare, astfel: -în 
loc de: „Condiții specifice de parti-
cipare la concurs pentru asistent 
medical debutant: -absolvent al 
şcoli postliceale specialitate radio-
lolgie sau echivalent în domeniu 
prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -certificat membru 
eliberat de OAMGMAMR; -fără 
vechime” se va citi: „Condiții speci-
fice de participare la concurs pentru 
asistenți medicali debutanți radio-
logie: -absolvent al şcoli postliceale 
specialitățile radiololgie sau medi-
cină generală sau echivalent în 
domeniu prin echivalare conform 
HG nr.797/1997; -certificat membru 
eliberat de OAMGMAMR; -fără 
vechime.” Restul anunţului rămâne 
neschimbat (Prezenta rectificare nu 
se datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a III-a.).

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, numărul 807 
din 16 iulie 2019, la anunţul cu 
numărul de înregistrare 215.808 al 
Inspectoratului Şcolar Județean 
Gorj, adresa: str.Victoriei, nr.132-
134, Tg-Jiu, județul Gorj, pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante:  manipulant depozit 
manuale, conform HG 286/2011, se 
face următoarea rectificare: -în loc 
de: „3.Denumirea postului: 1 post 
personal contractual de manipulant 
depozit manuale, studii medii/gene-
rale, vechime minimă 20 ani în 
muncă” -se va citi: „3. Denumirea 
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postului: 1 post personal contrac-
tua l  de  manipulant  depoz i t 
manuale, studii medii/generale, 
vechime minimă 2 ani în muncă.” 
R e s t u l  a n u n ţ u l u i  r ă m â n e 
neschimbat (Prezenta rectificare nu 
se datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a III-a.).

l Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat, cu 
sediul în Bucureşti, str.Mureş, nr.4, 
sector 1, CUI: 15085226, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
două posturi contractuale din 
cadrul instituţiei, în conformitate cu 
HG nr. 286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014: 
Denumirea posturilor: Consilier de 
securitate a informaţiilor -1 post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare, studii univer-
sitare finalizate cu diplomă de 
licenţă; -cunoştinţe avansate de 
limba engleză -nivel minim CI; este 
necesară depunerea la dosarul de 
concurs a unor documente (atestate/
diplome/certificate) care să ateste 
acest lucru; -vechime în specialitate 
necesară ocupării postului: nu se 
solicită. Consilier juridic -1 post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare, studii univer-
sitare finalizate cu diplomă de 
licenţă în domeniul juridic; -cali-
tatea de consilier juridic definitiv în 
cadrul Colegiul Consilierilor Juri-
dici din România (deţinută de 
minim 1 an); -vechime în speciali-
tate necesară ocupării postului: 
minim 7 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -Proba 
scrisă: în data de 20.08.2019, ora 
09.30, la sediul ORNISS; -Proba 
practică: nu este cazul; -Proba de 
interviu: nu este cazul. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 10 zile de la afişare, respectiv 
până la data de 09.08.2019, ora 
12.00, la sediul ORNISS. Date 
contact: tel.021.207.51.24, doamna 
Dumitru Cristiana.

l Spitalul Militar de Urgenta Dr.
Ion Jianu -Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual: 1 post de muncitor 
calificat IV –bucatar (studii gene-
rale /medii), bloc alimentar, admi-
nistrativ (nu necesita vechime in 
specialitatea postului). Concursul se 
v a  d e s f a s u r a  i n  p e r i o a d a 
22.08.2019-03.09.2019, incepand cu 
ora 11.00, la sediul S.M.U. Dr. Ion 
Jianu, dupa cum urmeaza: proba 
scrisa in data de 22.08.2019 ora 
11.00, proba practica in data de 
28.08.2019, ora 10.00 si proba 
interviu in data de 03.09.2019, ora 
11.00. Perioada de depunere a dosa-
relor de inscriere la concursuri este: 
29.07.2019-09.08.2019. Data limita 
de depunere a dosarelor de inscriere 
la concurs este: 09.08.2019, ora 
15.00. Relatii suplimentare pe 

site-ul www.smupitesti.ro la rubrica 
anunturi si la Biroul Resurse 
Umane din SMU Dr. Ion Jianu 
-Pitesti cu sediul in mun.Pitesti, Str.
Negru Voda nr.47, jud. Arges, 
telefon 0248.218.090, 0248.218.172 
interior 224,266.

l Spitalul Militar de Urgenta Dr. 
Ion Jianu-Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual: 1 post de muncitor 
calificat IV-bucatar (studii generale/ 
medii), bloc alimentar, adminis-
trativ (nu necesita vechime in speci-
alitatea postului). Concursul se va 
desfasura in perioada 22.08.2019-
03.09.2019, incepand cu ora 11.00, 
la sediul S.M.U. dr. Ion Jianu-Pi-
testi, dupa cum urmeaza: proba 
scrisa in data de 22.08.2019 ora 
11.00, proba practica in data de 
28.08.2019 ora 10.00 si proba de 
interviu in data de 03.09.2019 ora 
11.00. Perioada de depunere a dosa-
relor de inscriere la concurs este: 
29.07.2019-09.08.2019. Data limita 
de depunere a dosarelor de inscriere 
la concurs este: 09.08.2019 ora 
15.00. Relatii suplimentare pe 
site-ul www.smupitesti .org la 
rubrica anunturi si  la Biroul 
Resurse Umane din S.M.U. Dr.Ion 
Jianu -Pitesti cu sediul in mun. 
Pitesti, str. Negru Voda nr. 47, jud. 
Arges-  te lefon 0248.218.090, 
0248.218.172 interior 224,266.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post registrator medical 
debutant, Compartiment Statistică 
-nivel studii diplomă bacalaureat 
-perioadă nedeterminată; -1 (un) 
post şofer -nivel studii diplomă 
bacalaureat -perioadă nedetermi-
nată, vechime în specialitate 3 ani 6 
luni. Acte necesare în vederea parti-
cipării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului 
de identitate; copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte 
studii şi alte acte care atestă efectu-
area unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitate; -cazierul judi-
ciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare; -curriculum vitae; -copie 
permis conducere. Condiții de parti-
cipare la concurs: -are cetăţenie 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Euro-
pean şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta-limită reglemen-
tată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de familie 
sau de unităţi sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, 

după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar 
vacante, conform Ordinului MS 
nr.1470/2011: -diplomă de bacalau-
reat; -concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va desfăşura 
la sediul unităţii conform calenda-
rului următor: -21 august 2019, ora 
09.00- proba scrisă; -23 august 2019, 
ora 09.00- interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 09 august 2019, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare Compartiment 
RUNOS, tel.021.222.35.59.

l Pr imăr ia  Comune i  Va lea 
Crişului, județul Covasna, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de 
şofer (pentru buldoexcavator) 
-Compartiment Administrativ-Gos-
podăresc din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului Comunei 
Valea Crişului, județul Covasna. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Valea Crişului, 
județul Covasna, la data de 22 
august 2019, ora 10.00 -proba scrisă 
şi la data de 26 august 2019, ora 
10.00 -interviul. Condiții de partici-
pare la concurs: -studii gimnaziale; 
-permis conducere categoria B şi C; 
-specializare: diplomă de absolvire 
sau certificat de pregătire profesio-
nală pentru buldoexcavatorist sau 
pentru maşini de terasament; 
-vechime în specialitatea studiilor 
-nu este cazul. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune până la 
data de 14 august 2019, ora 15.00, la 
sediul Primăriei Comunei Valea 
Crişului, str.Principală, nr.136, județ 
Covasna, şi va cuprinde documen-
tele prevăzute în art.6 din Regula-
m e n t u l  a p r o b a t  p r i n  H G R 
nr.286/2011. Condițiile de partici-
pare la concurs, bibliografia, formu-
laru l  de  înscr i e re  ş i  r e la ț i i 
suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Valea Crişuluişi 
la numărul de telefon: 0267.374.541, 
d-na Panaite Ana Diana.

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.319/2003, Spitalul Clinic 
Colentina scoate la concurs urmă-
toarele posturi: -1 post asistent 
cercetare ştiinţifică chimist specia-
list, 1/2 normă în Nucleul de cerce-
tare Alergologie; -1 post asistent 
cercetare ştiinţifică biolog, 1/2 
normă în Nucleul de cercetare Aler-
gologie; -1 post asistent cercetare 
ştiinţifică medic rezident an IV, 1/2 
normă în Nucleul de cercetare Aler-
gologie. Pentru posturile de asistent 
cercetare ştiinţifică, dosarul de 

înscriere la concurs va cuprinde 
obligatoriu următoarele acte: a.
Cerere-tip de înscriere; b.Copii lega-
lizate de pe diplomă de bacalaureat 
sau echivalentă, diplomă de licenţă 
sau echivalentă, însoțite de foaia 
matricolă, precum şi copie legali-
zată de pe cartea de muncă, adeve-
rință de vechime şi copie -extras de 
pe Registrul general de evidență a 
salariaţ i lor,  pentru a dovedi 
vechimea; c.Curriculum vitae din 
care să reiasă activitatea de cerceta-
re-dezvoltare; d.Copie de pe docu-
mentele din care reiese statutul de 
doctorand sau adeverinţa eliberată 
de şcoală doctorală în care este 
înscris candidatul, dacă este cazul; 
e.Certificat profesional curent 
eliberat de Colegiul Medicilor /Cole-
giul Biologilor /Colegiul Chimiş-
tilor; f.Lista lucrărilor publicate 
însoțită de câte o copie din cel puţin 
5 lucrări reprezentative; g.Cazier; 
h.Certificat privind starea de sana-
tate; i.Chitanţa de plată a taxei de 
concurs (150Lei). Concursul pentru 
ocuparea posturilor de asistent de 
cercetare ştiinţifică constă în probe 
scrise, orale şi practice. Tematica şi 
bibliografia probelor pentru candi-
daţii medici rezidenţi este tematica 
de rezidențiat domeniul Medicină, 
valabilă pentru anul 2019 (www.
rezidentiat.ms.ro). Tematica şi bibli-
ografia probelor pentru candidaţii 
medici specialişti este cea a exame-
nului de medic specialist în dome-
niul  corespunzător  postului , 
publicata pe site-ul Ministerului 
Sănătății.  Tematica şi bibliografia 
pentru postul de cercetător ştiinţific 
biochimist este cea pentru examenul 
de biochimist, chimist şi biolog 
specialist publicată pe site-ul Minis-
terului Sănătății. Înscrierile la 
concurs se fac la sediul spitalului, 
Sos.Ştefan cel Mare, 19-21, clădire 
D, etaj  2,  Serviciul  RUNOS. 
Calendar: -Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 27 august 
2019; -Data-limită de susţinere a 
probelor: 26 septembrie 2019. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 021.319.17.80.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti organizează concurs de 
promovare în funcțiile publice de 
conducere vacante, astfel: -Şef 
Serviciu  -clasa I (S), gradul II 
-Serviciul Organizare şi Control 
Access din cadrul Direcției Dispe-
cerat Operativ Integrat -1 post; -Şef 
Birou -clasa I (S), gradul II –Biroul 
Monitorizare Video din cadrul 
Direcției Dispecerat Operativ Inte-
grat -1 post. Concursul se desfă-
şoară la sediul instituției, situat în 
B-dul Libertăţii nr.18, bl.104, sector 
5, în data de 27.08.2019, ora 10:00 
-proba scrisă, interviul în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise.  Dosa-
rele de înscriere la concursul de 
recrutare se depun la sediul Direc-
ţiei Generale de Poliţie Locală şi 
Control a Municipiului Bucureşti 
-Serviciul Resurse Umane, Securi-
tate şi Sănătate în Muncă, în termen 

de 20 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III  -a ,  în  perioada 
26.07.2019 -14.08.2019, de luni-joi 
în intervalul orar 8.30 –16.00 şi 
vineri  între orele 8.30 -13.30. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 49 
din H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 761/2017. 
Pentru a participa la concursul de 
promovare în funcțiile publice de 
conducere vacante funcționarii 
publici trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții 
specifice: Serviciul Organizare şi 
Control Acces -1 post. -Şef Serviciu 
–cls. I (S), grad II, poziţia 362 din 
Statul de funcţii -1 post ocupat prin 
concurs de promovare în următoa-
rele condiţii specifice: -pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -studii de 
masterat sau postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management ori în în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice; -să fie numit într-o 
funcție publică de clasa I; -vechime 
în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice -minim 5 
ani; -să nu aibă în cazierul adminis-
trativ o sancțiune disciplinară nera-
diată în condițiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -abilităţi: 
capacitate de analiză şi sinteză, 
capacitate de a lucra în echipă, loia-
litate față de interesele instituției şi 
respect față de lege. Biroul Monito-
rizare Video –1 post. -Şef Birou –cls. 
I (S), grad II, poziţia 381 din Statul 
de funcţii –1 post ocupat prin 
concurs de promovare în următoa-
rele condiţii specifice: -pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -studii de 
masterat sau postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management ori în în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice; -să fie numit într-o 
funcție publică de clasa I; -vechime 
în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice -minim 5 
ani; -să nu aibă în cazierul adminis-
trativ o sancțiune disciplinară nera-
diată în condițiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -cunoştințe 
operare calculator –nivel avansat 
dovedit cu diplomă sau cerficat 
ECDL COMPLET; -abilităţi: capa-
citate de analiză şi sinteză, capaci-
tate de a lucra în echipă, loialitate 
față de interesele instituției şi 
respect față de lege. Bibliografia, 
atribuțiile prevăzute în fişa postului 
şi informațiile necesare desfăşurării 
concursului se afişează pe site-ul 
Direcției Generale de Poliție Locală 
şi Control a Municipiului Bucuresti 
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-www.plmb.ro și la avizierul institu-
ției. Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul instituției, telefon 
021/539.14.25, e-mail: resurse.
umane@plmb.ro,  persoană de 
c o n t a c t  – R a m o n a  N e a c ș u , 
inspector.  

l U.M. 02409 București organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de personal civil 
contractual, cu studii superioare, cu 
atribuţii de execuţie, după cum 
urmează: 1 (un) post de Analist gr. 
IA în cadrul Biroului personal și 
soluţionare cereri rezerviști, absol-
vent studii universitare cu diplomă 
de licenţă în domeniul informatic/ 
curs postuniversitar de specialitate 
în domeniul informatic și vechime 
în muncă de minim 6 ani și 6 luni în 
specialitatea studiilor, astfel: 
-20.08.2019, ora 10.00 -proba scrisă; 
-26.08.2019, ora 10.00 -proba prac-
tică; -30.08.2019, ora 10.00 -inter-
viul; -data limită de depunere a 
dosarelor -12.08.2019,  până la ora 
16.00. Depunerea dosarelor și orga-
nizarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02409 București, Bd. 
Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, 
unde vor fi afișate și detaliile orga-
nizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului: p.c.c. Măgu-
r e a n u  M o n i c a ,  t e l e f o n : 
021.324.23.09, int. 115.

CITAŢII
l Numitul Bayar Eyup, adminis-
trator al SC B.E. Construction 
Interim SRL, este citat în dosarul 
nr. 2205/62/2018, al Curții de Apel 
Brașov ce are ca obiect radiere 
sediu social în contradictoriu cu 
reclamant Bâscă Ioan pentru 
termenul din 17.09.2019 ora 9.00.

DIVERSE
l Unitatea administrativ teritorială 
Munten i -Buzău  d in  jude ţu l 
Ialomiţa, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru Sector Cadastral nr. 3, înce-
pând 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) și (2) din 
Legea Cadastrului și Publicităţii 
Imobiliare nr. 7/1996 republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l S.C. Guppy Total Group SRL cu 
sediul in str. Baba Novac, nr. 25, 
sector 3, București, înregistrată la 
O.N.R.C -O.R.C.T.B cu C.U.I nr. 
36351983 informează pe cei intere-
sanţi că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea CAEN -5610 
-restaurante. Desfășurată în str. 
Nerva Traian nr. 2, sector 3. Infor-
maţii se pot solicita la sediul Agen-
ţiei Pentru Protecţia Mediului 

București din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii-  în spatele benzinăriei 
Lukoil), între orele 9:00-12:00, de 
luni până vineri. Propuneri sau 
contestaţii se pot depune la sediul 
A.P.M București în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunţ.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Frăsinet, din județul Călărași, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.2, 5, 6, 7, 
17, 37, 58, începând cu data de 
01.08.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Frăsinet, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse de către proprietarii, pose-
sorii sau alți deținători, la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

SOMATII
l Emisa in temeiul art.130 din 
Decretul - Lege nr.115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin Rezolutia din 
data de 19.07.2019, privind cererea 
i n r e g i s t r a t a  s u b  d o s a r 
nr.1420/246/2019 al , Judecatoriei 
Ineu, formulata de petenta, Florea 
F l o r i c a  -  M a r i o a r a ,  C N P 
2880112022981, domiciliata in sat. 
Aldesti, nr. 30, com. Birsa, cod 
317026, jud. Arad, in contradictoriu 
cu paratul Barsan Moisa, cu domi-
ciliu necunoscut, avand ca obiect 
uzucapiune cu termen de judecata 
la data de 11.09.2019, prin care 
soliciti si se constate cd, a dobandit 
dreptul de proprietate in cota de 1/1 
parti, asupra imobilului teren intra-
vilan imprejmuit, inscris in CF nr. 
50 Birsa, cu nr. adm. 30 Aldesti, 
identificat prin nr. top. A1.50, in 
suprafata de 1125 mp, respectiv 
A11.50-C1, pe titlu de uzucapiune 
prin jonctiunea posesiilor folosind 
imobilul de peste 70 de ani pasnic, 
public, continuu si sub nume de 
proprietar.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Generale 
A Asociaților Societății Berna Resi-
dence Service SRL. Subsemnatul, 
BERNA Theodor, domiciliat în 
București, sectorul 6, Bd.Anul 1864, 
nr.63, identificat cu CI seria RX nr. 
787771 eliberata de SPCEP S6 
biroul nr.4, la data de 22.09.2015, 
CNP 1510925400024, în calitate de 
asociat al societății Berna Resi-
dence Service SRL, CUI: 24966845, 
J40/534/2009, cu sediul social situat 
în București, sectorul 6, str.Dâmbo-
vița, nr.59-61, et.4, camera 42, în 
conformitate cu prevederile Legii 
Societăților nr.31/1990 republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare și cu prevederile art.8 ale 
Actului Constitutiv, potrivit cărora 

Adunarea Generală a Asociaților 
poate fi convocată oricând, la 
cererea asociaților reprezentând cel 
puțin 25% din capitalul social al 
societății, convoacă Adunarea 
Generală a Asociaților societății 
Berna Residence Service SRL în 
data de 04.08.2019, ora 10.00, la 
sediul societății situat în București, 
sectorul 6, str.Dâmbovița, nr.59-61, 
et.4, camera 42, cu următoarea 
ORDINE DE ZI: 1) Prezentarea 
Adunării Generale a Asociaților de 
către administratorul societății 
Berna Residence Service SRL a 
situațiilor privind inventarierea 
patrimoniului, inventarierea clien-
ților, prezentarea situației centrali-
za te  a  indexur i lor  aferente 
consumurilor înregistrate în contoa-
rele abonaților; 2) Revocarea din 
calitatea de administrator al socie-
tății Berna Residence Service SRL a 
domnului CARAGEA Dimitrie și 
stabilirea datei la care Adunarea 
Generală a Asociaților va acorda 
descărcarea de gestiune administra-
torului în funcțiune- domnul 
C A R A G E A  D i m i t r i e ,  d u p ă 
predarea de către acesta a bilanțu-
rilor anuale aferente exercițiilor 
2014-2018 inclusiv, balanțelor 
contabile lunare și documentelor 
justificative, precum și raportului 
de administrare pentru fiecare an 
de activitate pentru perioada 2014- 
prezent, care va cuprinde cel puțin 
următoarele elemente: a.Situația 
încasărilor și plăților prin casă și 
prin bancă; b.Situația furnizorilor 
de materiale cu o valoare mai mare 
de 5.000Lei/an; c.Situația clienților, 
veniturilor înregistrate și modul de 
înregistrare a profitului. 3) Desem-
narea unui nou administrator al 
societății Berna Residence Service 
SRL, ca urmare a încetării activi-
tății domnului CARAGEA Dimi-
trie; 4) Desemnarea unui expert 
financiar-contabil pentru întoc-
mirea unei expertize financiar-con-
t a b i l e  p r i v i n d  a c t i v i t a t e a 
financiar-contabilă a societății în 
perioada 2014 până în prezent, 
vizând în mod special încasările și 
plățile prin casă și prin bancă, 
analiza amănunțită a furnizorilor 
de materiale cu o valoare mai mare 
de 5.000Lei/an, analiza corelației 
dintre numărul de clienți și venitu-
rile înregistrate în evidența conta-
bilă, precum și analiza modului de 
înregistrare a diferenței dintre 
venituri și cheltuieli, în baza căreia 
domnul CARAGEA Dimitrie va 
face predarea către noul adminis-
trator al societății, pe bază de 
proces-verbal, a tuturor documen-
telor, bunurilor și valorilor aflate în 
administrarea sa, situația elemen-
telor de activ și pasiv la data 
predării. Exprimarea votului în 
Adunarea Generală a Asociaților se 
poate face personal sau prin repre-
zentare, iar înainte de Adunarea 
Generală, prin corespondență sau 
prin mijloace electronice. În cazul 
votului prin reprezentare, procura 
poate fi depusă la sediul societății 
din București, sectorul 6, str. 
Dâmbovița, nr.59-61, et.4, camera 

42 în original, cu 24 de ore înainte 
de ședință. Votul poate fi exprimat 
prin corespondență, la adresa 
sediului societății. În cazul imposi-
bilității de desfășurare a ședinței în 
data de 04.08.2019, ora 10.00, 
Adunarea Generală a Asociaților se 
r econvoacă  pent ru  da ta  de 
09.08.2019, ora 10.00, la sediul 
societății situat în București, 
sectorul 6, str.Dâmbovița, nr.59-61, 
et.4, camera 42. Adunarea ce se va 
întruni la o a doua convocare poate 
să delibereze asupra punctelor de 
pe ordinea de zi a celei dintâi 
adunări, indiferent de cvorumul 
întrunit, luând hotărâri cu majori-
tatea voturilor exprimate. Proce-
dura de comunicare a prezentului 
convocator către co-asociați se 
efectuează prin poștă, e-mail, prin 
publicarea într-un ziar de circulație 
națională și prin afișare la sediul 
societății situat în București, 
sectorul 6, str.Dâmbovița, nr.59-61, 
e t .4 ,  camera  42 .  Bucureș t i , 
24.07.2019. Asociat,  Theodor 
BERNA.

LICITAŢII
l SC Neturom SRL, prin lichi-
dator, anunta vanzarea la licitatie 
publica bunurilor mobile aflate in 
patrimoniul societatii, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 01.08.2019, 07.08.2019, 
12.08.2019, 19.08.2019, 21.08.2019, 
26.08.2019, 28.08.2019, 02.09.2019, 
04.09.2019, 06.09.2019, 09.09.2019, 
11.09.2019, 13.09.2019, 16.09.2019, 
18.09.2019, 23.09.2019, 25.09.2019, 
26.09.2019, 30.09.2019, 02.10.2019, 
orele 12.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B, Et.7, jud. Prahova. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Flix net Comunication IT SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică in bloc la valoarea de 
evaluare de 208.193 lei fara TVA 
bunuri mobile - echipamente IT: 
platforma monitorizare software, 
sistem de securitate perimetru, 
cabinet echipamente, statie de baza 
lte, radioreleu microunde-2 buc, 
echipamente integrate, platforma 

operare reţea si echipament energie 
electrica. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la lici-
taţie cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
31.07.2019, ora 14/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
07.08.2019, 14.08.2019, 21.08.2019 si 
28.08.2019 aceeași oră, în același loc.

l SC Mymob Myjob SRL, prin 
lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a terenului intravilan 
in suprafata de 4.632 mp, situat in 
com Topalu, str. Soarelui, nr. 710, 
jud. Constanta, inscris in CF 10223 
a com Topalu, cu deschidere de 
134,6  ml  la  s trada Soarelui 
(distanta pana la Dunare este de 
aproximativ 600 m) iar zona de 
amplasament in care se afla terenul 
dispune de urmatoarele utilitati: 
energie electrica, apa, gaze. Pretul 
este redus cu 50% din cel stabilit 
prin raportul de evaluare incuvi-
intat de Adunarea Creditorilor din 
19.12.2017 si este in cuantum de 
16.200 lei + TVA. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 01.08.2019, 
05.08.2019, 19.08.2019, 21.08.2019, 
05.09.2019, 09.09.2019, 12.09.2019, 
16.09.2019, 19.09.2019, 23.09.2019, 
orele 12.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B, Et.7, jud. Prahova. 
Detalii: in caietul de sarcini si la 
telefon 0344104525.

l SC Editura Explorator SRL, prin 
lichidator judiciar, anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunurilor 
mobile de natura utilajelor tiparire 
carti, respectiv masina de brosat 
Bindmaster la pretul de 54.900 lei, 
masina de laminat la cald KDFM 
900 la pretul de 11.970 lei, rama 
copiat placi Spektra Proff la pretul 
de 6.630 lei, procesor placi Offset 
T700 la pretul de 10.537,50 lei, 
masina de tipar Offset Roland 205 
la pretul de 353.325 lei, masina de 
faltuit ZYH490B la pretul de 
48.900 lei, aerotermă electrică TDS 
75 Trotec la 3 buc. la pretul de 
487,50 lei/buc, aerotermă electrică 
TDS 20 R Trotec 5 buc la pretul de 
105 lei/buc, aerotermă electrică 
TDS 100 Trotec la pretul de 660 lei, 

Subscrisa S.C. RECONS S.A. - în faliment, prin lichidator judiciar LICEV GRUP 
S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 08.08.2019, 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 
mobile și imobile:
 • Bloc locuinte C11, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina - 1.135 mp - 
27.540 euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA 
  • Bloc locuințe C7, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina - 1.135 mp - 
27.540 euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA
 Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, până 
înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate la data de 08.08.2019, următoarele licitații vor 
avea loc în 22.08.2019 și 22.08.2019.
  Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 
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aerotermă Master B 15 EPB Tipo 
Dec 2 buc. la pretul de 352,50 lei/
buc, aparat aer conditionat 24000 
BTU Interter la pretul de 450 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus la 75% fata de cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Licitatiile 
sunt organizate in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 27.02.2019 
s i  vor  avea  loc  pe  data  de : 
29.07.2019, 31.07.2019, 01.08.2019, 
05.08.2019, 06.08.2019, 19.08.2019, 
21.08.2019, 22.08.2019, 05.09.2019, 
09.09.2019, orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
strada Ion Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, 
cab. 7B. Conditii de participare si 
relatii suplimentare la telefon 
0344104525.

l Maspex Romania SRL, cu sediul 
in Valenii de Munte, Str.Stefan cel 
Mare, nr.38-40, jud.Prahova, CUI 
3451510, J29/1275/2005, organi-
zeaza o procedura de atribuire pe 
loturi a contractului de achiziţie de 
utilaje pentru prepararea sau fabri-

carea industrială a alimentelor sau a 
băuturilor în cadrul proiectului 
”Extinderea activității prin dotarea 
cu o nouă linie de producție îmbute-
liere apă și echipamentele aferente 
f luxului de îmbuteliere apă”, cu o 
v a l o a r e  t o t a l ă  e s t i m a t a  d e 
45.100.338 Lei fara TVA. Ofertele 
pot fi depuse pana cel tarziu in data 
de 08.08.2019, orele 12.00. Docu-
mentatia de atribuire se poate obtine 
la sediul beneficiarului, dupa trans-
miterea in prealabil a unei solicitari 
in scris. Detalii se pot obtine la 
sediul beneficiarului sau la telefon 
nr.  +40244283344  s i  fax  nr. 
+40244282366.

l Maspex Romania SRL, cu sediul 
in Valenii de Munte, Str.Stefan cel 
Mare, nr.38-40, jud.Prahova, CUI 
3451510, J29/1275/2005, organizeaza 
o procedura de atribuire pe loturi a 
contractului de achiziţie de utilaje 
pentru prepararea sau fabricarea 
industrială a alimentelor sau a băutu-
rilor în cadrul proiectului  ”Extin-

derea activității prin dotarea cu două 
linii de producție sucuri și echipa-
mentele aferente fluxului de produ-
cere sucuri”, cu o valoare totala 
estimata de 46.075.047 Lei fara TVA. 
Ofertele pot fi depuse pana cel tarziu 
in data de 08.08.2019 orele 12.00. 
Documentatia de atribuire se poate 
obtine la sediul beneficiarului, dupa 
transmiterea in prealabil, a unei soli-
citari in scris.  Detalii se pot obtine la 
sediul beneficiarului sau la telefon nr. 
+ 4 0 2 4 4 2 8 3 3 4 4  s i  f a x  n r. 
+40244282366.

PIERDERI
l Pierdut legitimație de student pe 
numele Bortoi Adrian Dumitras. O 
declar nulă.

l Pierdut legitimație de student pe 
numele Otopeleanu Andrei Cristian. 
O declar nulă.

l Pierdut CUI seria B nr 2208191 si 
Certificat Constatator 37626 / 

10.06.2010 al  Stoian Mihaela 
Daciana “La Gesi” II. Le declar 
nule.

l DVK Funerary Buildings SRL, cu 
sediul în București, str. Duzilor nr. 
30 camera 5, sector 2, înmatriculată 
în Registrul Comerţului cu număr 
J40/5252/2018, CUI 39199520 
anunţă pierderea certificatului de 
înmatriculare al  societăţi i .  Î l 
declarăm nul.

l S.C. Building Funerary Monu-
ments SRL, cu sediul în București, 
str. Duzilor nr. 30 camera 4, sector 2, 
înmatriculată în Registrul Comer-
ţului cu număr J40/5255/2018, CUI 
39199449 anunţă pierderea certifica-
tului de înmatriculare al societăţii. Îl 
declarăm nul.

l Subscrisa Asociaţia de proprietari 
bloc V84 din Aleea Botorani nr. 8, 
sector 5, București, cod de înregis-
trare fiscală 16518786, autorizare 
d o s a r  n r.  6 6 / A P / 1 8 . 0 5 . 2 0 0 4 

80-5/366660 declară pierdute ștam-
pilele asociaţiei. Le declar nule.

l Declar pierdut certificat cconsta-
tator al SC Antade BTS Manage-
m e n t  C U I  3 6 0 9 7 7 0 3  r e g . 
J40/7086/2016. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie de transport 
p e  n u m e l e  D r ă g h i ţ ă  R a r e ș 
Alexandru, emisă de Facultatea de 
Medicină Veterinară București.

l Pierdut certificat de conformitate 
nr. 51553/07.10.2011 și certificat de 
conformitate nr. 37438/30.08.2018.

l SC Soft Market & Business SRL, 
cu sediul în Sat Dobroiești Com. 
Dobroiești, jud. Ilfov, str. Nucului nr. 
2, camera 1, înmatriculată la Regis-
t r u l  C o m e r ţ u l u i  c u  n u m ă r 
J23/2469/2014, CUI 33519757, 
anunţă pierderea certificatului de 
înregistrare și a certificatelor consta-
tatoare, al sediului social și secundar. 
Le declarăm nule.


