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OFERTE SERVICIU
l Restaurant Casa Toma angajează 
barman atestat în zona Panduri 13 Sept., 
tel. 0726215449.

l ANGAJĂM ŞOFERI Cehia 
tur-retur, contract 4 curse săptă-
mânal. Diurnă+salariu. 0727667733.

l Jupiter Ventures SRL cu sediul în Bucu-
reşti Bd. Constructorilor nr. 20A, tronson 
B, cam. E4B.01,et. 4, sector 6, anunţă  
selecţie pt. ocuparea postului vacant de 
Director Societate Comercială. Cv. Pe 
email: sstaricu25@gmail.com. Tel. 
0723152632.

l Dib Com Inter SRL cu sediul în Bucu-
reşti, şos. Orhideelor, nr. 12B, et. 5, sector 
6, anunţ selecţie pt. ocuparea postului 
vacant de recepţioner hotel. C.V. pe email: 
sstaricu25@gmail.com. Tel. 0723152632.

l Fundația Creştină Ethos angajează 
operator introducere, validare şi prelu-
crare date cu contract de muncă indivi-
dual pe perioadă determinată. Condiții: 
c u n o a ş t e r e a  l i m b i i  e n g l e z e . 
Tel.0741.027.866. CV-urile se depun la 
adresa: fundatiaethos.ro, până la data de 
15.03.2019.

l S_ind Process Control, societate comer-
cială cu capital privat, cu sediul în sectorul 
1, Bucureşti, scoate la concurs postul de 
inginer de sistem în informatică. 
Concursul se va desfăşura în ziua de 
05.03.2019, ora 09.30, la sediul societății. 
Dosarul se va depune până în ziua de 
04.03.2019, ora 16.00, pe adresa de email: 
office@s-ind.eu. Relații la telefon 
0760.275.583.

l Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, 
cu sediul în localitatea Slatina, str.Unirii, 
nr.6, judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator financiar, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 22.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 25.03.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență în domeniul 
economic; -vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 5 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 unității. Relaţii 
suplimentare la sediul Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr.1 Slatina, persoană 
de contact: Olaru Liviu, telefon: 
0249.434.639, e-mail: gppnr1slatina@
yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială Ghilad, cu sediul în 
localitatea Ghilad, str.Principală, nr.738, 
judeţul Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
contabil, normă de 0.25, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
22.03.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 22.03.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 22.03.2019, ora 10.30. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii economice; -vechime: 5 ani; 
-să aibă experiență în contabilitate; -să fie 
dispusă la program f lexibil; -să fie o 
persoană sociabilă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-

ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul: Şcoala Gimnazială Ghilad. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială 
Ghilad, persoană de contact: Pavel Ildiko, 
telefon: 0745.680.056, e-mail: ildiko.pavel.
ip@gmail.com.

l Primăria Comunei Purani, judeţul 
Teleorman, cu sediul în comuna Purani, 
Şos.Piteşti, nr.17, județul Teleorman, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacantă de referent, 
clasa III, grad debutant, în cadrul 
Compartimentului Agricol. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei Comunei 
Purani, astfel: -proba scrisă în data de 02 
aprilie 2019, ora 10.00; -interviul în data 
de 04 aprilie 2019, ora 10.00. Condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, modificată şi 
completată. Condiții specifice: -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
-profil agricol; -vechime: nu este cazul. 
Dosarele se vor depune în termen de 20 
zile de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial. Relaţii la sediul Primăriei 
Comunei Purani, telefon: 0762.138.140, 
e-mail: primariapurani@yahoo.com.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vâlcea organizează în temeiul 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, 
concursul din perioada 25-28 martie 2019 
pentru ocuparea unor posturi contractual 
vacante cu încadrare pe perioadă nedeter-
minată, după cum urmează: 1.La Serviciul 
Cadastru. 2 posturi  de  consilier cadastru 
gradul II; - studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalent în dome-
niul cadastru, geodezie, topografie, măsu-

rători terestre; - vechime în specialitate: 
minim  6 luni; Data, ora şi locul de desfă-
şurare a probei scrise: 25 martie 2019 la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vâlcea, str.General Prapor-
gescu, nr.22, camera - sala de şedinţe, orele 
9,30. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
interviului: 28 martie 2019 la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Vâlcea, str.General Praporgescu, 
nr.22, camera - sala de şedinţe, orele 9,30. 
Data limită de depunere a dosarelor: 15 
martie  2019, orele 14.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Vâlcea str.General Praporgescu, 
nr.22, camera- secretariat. Date de contact: 
Biroul Juridic, Resurse Umane, Secreta-
riat şi Petiţii, telefon 0250-744150 sau la 
adresa de e-mail vl@ancpi.ro.

l Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, str.Calea 
Giuleşti, nr.10, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: administrator financiar 
(contabil şef), 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 22.03.2019, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 
25.03.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii (obli-
gatoriu): studii superioare economice de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență; -vechime în domeniul financi-
ar-economic: minimum 3 ani, din care în 
instituții publice (sistem bugetar) 
minimum 1 an; -cunoştinţe de utilizare şi 
operare PC nivel avansat: Windows, 
Microsoft Office Word, Excel, Internet; 
-cunoştințe operare programe de contabi-

litate; -cunoştinţe temeinice de legislaţie în 
domeniul învăţământului şi financiar-con-
tabil. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu”. 
Relaţii suplimentare la sediul Colegiului 
Tehnic „Dinicu Golescu”, persoană de 
contact: Stoica Eugenia, telefon: 
021.637.04.84, fax: 021.637.04.84, e-mail: 
golescu@ctmr.ro.

l Academia Romana - Filiala Iasi  cu 
sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea unui post 
contractual  vacant conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de Referent de 
specialitate debutant, cu norma intreaga, 
pe durata nedeterminata din cadrul 
Centrului de Conferinte Interne si Inter-
nationale din localitatea Galanesti,jud. 
Suceava. Concursul va consta in doua 
probe: proba scrisa in data de 22.03.2019, 
ora 10:00, si interviul in data de 
27.03.2019, ora 10:00. Conditii: Studii 
superioare in specialitatea postului, absol-
vite cu diploma de licenta sau echivalenta 
in domeniul administrativ, economic sau 
tehnic.Termenul de depunere a dosarelor 
este 14.03.2019, ora 14:00. Relatii supli-
mentare la telefon 0332101115, Biroul 
Resurse Umane, Salarizare si la sediul 
Filialei.

l Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură -Centrul Judeţean Hune-
doara, cu sediul în Deva, bld.22 Decem-
brie, nr. 22, județul Hunedoara, scoate la 
concurs 1 post de execuţie vacant de 
consilier, grad profesional principal, în 
cadrul Serviciului Autorizare Plăți, 
Compartiment IT LPIS. Concursul va 
consta în 4 etape succesive, după cum 
urmează: selecţia dosarelor de înscriere, 
proba suplimentară, proba scrisă şi inter-
viul. Pentru postul de consilier principal 
din cadrul Serviciului Autorizare Plăți, 
Compartiment IT LPIS, sunt necesare 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 

Denumirea 
complexului  

Denumirea 
serviciului/compartimentului/centrului 

si numărul de posturi 

Condițiile specifice de ocupare a postului 

 
Centrul de Îngrijire 

și Asistență 
Giurcani 

1 post de referent de specialitate III  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
 Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an. 

Centrul de Servicii 
de Recuperare 

Neuromotorie de 
Tip Ambulatoriu 

Vaslui 

1 post asistent social practicant Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul: asistență socială 
Aviz de exercitare a profesiei cu treapta de 
competență Practicant. 
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an. 

Complexului de 
Servicii 

Comunitare pentru 
Adulți Huși; 

1 post de lucrător social la la Centrul de 
Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Vârstnice 

Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat. 
Vechime în muncă: minim 1 an. 
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licenţă sau echivalentă: I.în domeniul de 
licență: „inginerie electrică”; II.sau în 
domeniul de studii: „calculatoare și tehno-
logia informației”; III.sau în domeniul de 
licență: „informatică”; IV.sau în domeniul 
de licență: „matematică-informatică”; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 5 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun 
la sediul APIA -Centrul Judeţean Hune-
doara în termen de 8 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, și în 
presă, respectiv din 28.02.2019 până la 
07.03.2019, inclusiv, ora 16.00. Concursul 
se va desfășura în data de 13.03.2019- 
probă suplimentară (ora 10.00), în data de 
14.03.2019- proba scrisă (ora 11.00) și 
interviul la sediul APIA- Centrul Jude-
țean Hunedoara, din Deva, Bld.22 
Decembrie, nr.222. Bibliografia de concurs 
și relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul Centrului Judeţean Hunedoara sau 
la telefon: 0254.221.000.

l Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Dâmbovița organi-
zează în data de 22.03.2019, ora 9.00, la 
sediul din strada I.C.Vissarion, nr.1, în 
limita posturilor vacante prevăzute în 
statul de funcții, concurs sau examen 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante corespunzătoare unor funcții 
contractuale de execuție: -1 post de kineto-
terapeut în cadrul Complexului de Servicii 
Sociale Găești; -1 post de masor în cadrul 
Complexului de Servicii Sociale Găești; -1 
post de logoped în cadrul Complexului de 
Servicii Sociale Găești; -2 posturi de kine-
toterapeut în cadrul Complexului de 
recuperare și reabilitare pentru copii cu 
handicap Târgoviște; -1 post de logoped în 
cadrul Complexului de recuperare și 
reabilitare pentru copii cu handicap 
Târgoviște; -1 post de masor în cadrul 
Complexului de recuperare și reabilitare 
pentru copii cu handicap Târgoviște; -1 
post de psiholog în cadrul Complexului de 
recuperare și reabilitare pentru copii cu 
handicap Târgoviște; -2 posturi de refe-
rent, gradul IA, în cadrul Centrului de 
Servicii Comunitare „Floarea Speranței” 
Pucioasa. I.Probele stabilite pentru 
concurs sau examen: a)selecția dosarelor 
de înscriere; b)proba scrisă; c)interviul. 
II.Condiții de participare la concursul sau 
examenul organizat pentru ocuparea 
posturilor vacante corespunzătoare unor 
funcții contractuale de execuție: 1.Poate 
participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant orice 
persoană care îndeplinește următoarele 
condiții generale: a)are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și domici-
liul în România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f)îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. 2.Poate participa la concursul sau 
examenul pentru ocuparea postului 
vacant de kinetoterapeut (S) din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale Găești 
persoana care îndeplinește următoarele 
condiții specifice: a)studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă, 
specializarea Kinetoterapie. 3. Poate 
participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant de masor 

(M) din cadrul Complexului de Servicii 
Sociale Găești persoana care îndeplinește 
următoarele condiții specifice: a)studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, fina-
lizate cu diplomă de bacalaureat; b)
diplomă/certificat de absolvire curs de 
masor. 4. Poate participa la concursul sau 
examenul pentru ocuparea postului 
vacant de logoped (S) din cadrul Comple-
xului de Servicii Sociale Găești persoana 
care îndeplinește următoarele condiții 
specifice: a)studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul Științe sociale, specializarea 
Psihologie /Psihopedagogie specială. 5.
Poate participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea posturilor vacante de 
kinetoterapeut (S) din cadrul Comple-
xului de recuperare și reabilitare pentru 
copii cu handicap Târgoviște persoana 
care îndeplinește următoarele condiții 
specifice: a)studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, speci-
alizarea Kinetoterapie. 6.Poate participa 
la concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant de logoped (S) 
din cadrul Complexului de recuperare și 
reabilitare pentru copii cu handicap 
Târgoviște persoana care îndeplinește 
următoarele condiții specifice: a)studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
Științe sociale, specializarea Psihologie /
Psihopedagogie specială. 7. Poate parti-
cipa la concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant de masor (M) 
din cadrul Complexului de recuperare și 
reabilitare pentru copii cu handicap 
Târgoviște persoana care îndeplinește 
următoarele condiții specifice: a)studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, fina-
lizate cu diplomă de bacalaureat; b)
diplomă/certificat de absolvire curs de 
masor. 8.Poate participa la concursul sau 
examenul pentru ocuparea postului 
vacant de psiholog (S) din cadrul Comple-
xului de recuperare și reabilitare pentru 
copii cu handicap Târgoviște persoana 
care îndeplinește următoarele condiții 
specifice: a)studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul Științe sociale, specializarea 
Psihologie. 9. Poate participa la concursul 
sau examenul pentru ocuparea posturilor 
vacante de referent (M), gradul IA, 
persoana care îndeplinește următoarele 
condiții specifice: a)studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; b)vechimea minim 7 ani în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției. III.Calendarul de desfășurare a 
concursului sau examenului: -în vederea 
participării la concurs sau examen, candi-
dații depun dosarul de concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afișării 
anunțului pentru ocuparea posturilor 
vacante, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Dâmbovița, din str.I.C.Vissarion, nr.1, la 
Serviciul Resurse Umane, persoană de 
contact: inspector Olteanu Georgiana-Lo-
redana, secretarul comisiei de concurs. 
Proba scrisă se organizează în data de 22 
martie 2019, ora 9.00, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
C o p i l u l u i  D â m b o v i ț a ,  d i n 
str.I.C.Vissarion, nr.1. Interviul se susține 
în data de 27 martie 2019, ora 10.00, la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, 
din str. I.C. Vissarion, nr. 1. Secretar 
comisie de concurs: inspector Olteanu 
Georgiana-Loredana din cadrul Servi-
ciului Resurse Umane, de la sediul Direc-
ției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dâmbovița, din 
s t r. I .C .Vissar ion ,  nr.1 ,  t e l e fon : 
0245.217.686/0245.614.615.

l Administraţia Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant (contractual): 
Director Adjunct S, grad profesional II –1 
post; Condiții specifice privind ocuparea 
postului de Director Adjunct S, grad 
profesional II: -pregătirea de specialitate: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime minimă 
în specialitatea studiilor: 3 ani. Proba 
scrisă se va desfășura în data de 
27.03.2019, ora 11:00 la sediul Adminis-
traţiei Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, Serviciul 
Resurse Umane, Bulevardul Națiunile 
Unite, nr. 1, bloc 108A, iar interviul se va 
susţine într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele se pot depune până la 
data de 13.03.2019 la sediul Administra-
ţiei Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, Serviciul 
Resurse Umane, luni-vineri între orele 
10.00-15.00. Cerinţele specifice privind 
ocuparea postului se vor afișa la sediul 
Administraţiei Municipale pentru Conso-
lidarea Clădirilor cu Risc Seismic și pe 
site-ul P.M.B. (www.pmb.ro) și pe portalul 
posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon 0219529, 
interior 206.

l Primăria comunei Sărulești organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Sărulești: Referent, clasa III, 
gradul profesional superior -Comparti-
mentul Urbanism. Condiții specifice: 
-Studii  medii cu diploma de bacalaureat; 
-Vechime în specialitatea studiilor: minim 
7 ani; -Condițiile generale de ocupare a 
funcțiilor publice pentru care se organi-
zează concursul sunt cele prevăzute la art. 
54 din Legea 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul constă 
în: -Selecția dosarelor de concurs -în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosa-
relor; -Proba scrisă -02.aprilie 2019, ora 
10,00 la sediul instituției -Sărulești-Gară, 
str. Mihail Andricu nr. 19; -Interviul -04 
aprilie 2019, ora 10,00. Dosarele de 
concurs conțin în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 din H.G.R. 
611/2008 cu modificările și completările 
ulterioare. Dosarele de concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de la publi-
carea în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul instituției. Coordo-
natele de contact pentru primirea dosa-
relor -Adresa de corespondență: 
Sărulești-Gară, str. Mihail Andricu, nr. 19 
la  secretarul  comunei  -Te lefon 
0242311935, fax 024231118; -Adresa de 
e-mail primariasarulesti@yahoo.com; 
-Persoană de contact Bănică Carmen 
-secretarul comunei. Bibliografia și atribu-
țiile prevăzute în fișa postului se afișează 
la sediul instituției și pe pagina de internet 
a instituției www.primariacomuneisaru-
lesti.ro.

PRESTĂRI SERVICII
l Evaluator ANEVAR oferă servicii de 
evaluare imobile. Tel./fax 0248-265577, 
email gorgoistelian@yahoo.com, tel. 
contact 0740907585.

CITAŢII
l Alquaraam Rashed este chemat la 
Judecatoria Iasi in data de 17.04.2019, la 
complet C12, ora 8.30, in dosar nr. 
1259/245/2018, avand ca obiect exercitare 
autoritate parinteasca si stabilire domi-
ciliu minor.

l Bălănucă Ștefan și Lunganu Daniela 
reclamanţi, citează pe pârâții Bălănucă 
Vasilică cu ultimul domiciliu cunoscut 
Târgu Ocna, bd. Republicii 90, jud. Bacău 
și Bălănucă Daniel Valentin ultimul domi-
ciliu cunoscut Târgu Ocna, str. Crizante-
melor, nr. 8 bis, jud. Bacău, la Judecătoria 

Moinești, dosar 4348/260/2018, obiect 
revizuire, termen 25.03.2019 09:00.    

l Se citeaza paratele Ogicau Kadar Iren 
Ildiko si Kilian Iuliana, prin curator 
Adrian Dehelean, domiciliat in Arad, str. 
A Ivrianu nr. 5/3, la Tribunalul Arad, la 
data de 19.03.2019, ora 10.30 dosar nr. 
8989/55/2018, obiect -mostenire, recla-
mant Mihalca Vasile.

l Se citează Marcu Rodica, Ghenciu 
Neculai și Pomparău Margareta în dosar 
15815/193/2010 la Judecătoria Botoșani, 
la 13 martie 2019.

l Se citează Simon Christine în dosar 
837/217/2012* al Judecătoriei Darabani la 
data de 26 martie 2019.

l Chițu Florin, domiciliat în comuna 
Ciuperceni, Sat Ciuperceni, nr.308, jud.
Gorj, este chemat în data de 21.03.2019, 
ora 8.30, la Judecătoria Calafat, 
completul C4, în calitate de pârât în 
proces cu Cismaru Mihaela, în dosarul 
nr.2354/201/2018, având ca obiect partaj 
judiciar.

l Stieber Francisc, Boloni Ludovic, si 
sotia, nascuta Stieber Elisabeta sunt citati 
in 14.03.2019 la Judecatoria Turda in 
dosar civil 3063/328/2018 pentru succe-
siune.

l România. Judecătoria Rupea. Dos. C. 
nr. 1870/293/2017, din 26.02.2019. 
Somaţie. Se aduce la cunoștinţa celor 
interesaţi că reclamanta Veres Erzsebet - 
Irma, domiciliată în sat. Caţa, nr. 270, 
com. Caţa, jud. Brașov, a solicitat Judecă-
toriei Rupea să se constate că a dobândit 
prin uzucapiune, dreptul de proprietate 
asupra cotei de 5/20 părţi dinm imobilulul 
situat în localitatea Caţa, nr.270, înscris în 
CF 100160 Caţa nr. top. 514 și 515, 
compus din casă de piatră cu 3 camere, 
curte și grădină în suprafaţă de 2675 mp 
și asupra cotei de 5/20 părţi din imobilul 
înscris în CF 100556 a com. Caţa, nr. top. 
516 compus din grădină în suprafaţă de 
130 mp având ca proprietar tabular pe 
Kasper Ana, născ. Ewae, Kasper Ecate-
rina, cote proprietate 3/20 părţi, în confor-
mitate cu dispoziţiile art. 28 alin. 1 din 
Decretul - Lege nr. 115/1938. Persoanele 
interesate pot face opoziţie la Judecătoria 
Rupea în termen de o lună de la data 
afișării și publicării prezentei somaţii. 
Prezenta somaţie se comunică la Consiliul 
Local Caţa, pentru a fi afișată, urmând să 
ne comunice verbal privind afișarea soma-
ţiei, se afișează aceasta și la sediul JUdecă-
toriei Rupea. Cauza are temen de judecată 
la 02.04.2019. 

l Se citeaza: Naszuy Gabor, l. Szimyon 
Tyszto; Nasui Floare; Nasui Gavrila, l 
Simion l Niculai a Tistului; Man Laszlo; 
Papp Marie I. Naszuy Juon Dezs; Papp 
Juonna I. Gavrill; Papp Juliska; Tomojaga 
Andras; Iuga Iuanna Cas. Pap Vaszily 
I.Ietym; Tomoiaga Niculae I. Andrei; 
Tomoiaga Andrei I. Andrei; Tomoiagai 
Lisca m. Nasui ilie i. gavrila; Tomoiaga 
Nastaca m. Tomoiaga Stefan Adausului; 
Tomoiaga Anisca m. Pop Ioan I. Alexa; 
Nasui Gavrila , I. Simion I Niculai a 
Tistului; Tomojaga Andre; Tomoiaga 
Ileana, mar. Pascu Vasile misli; Tomoiaga 
Marie, mar. Nasui Gavrila, I. Stefan Dan; 
Tomoiaga Maricuta, m. Pop Andrei 
Buteag; Tomoiaga Ioan, I. Ioan; Tomoiaga 
Anuta, I. Ioan; Tomoiaga Floare, I. Ioan; 
Rachnyan Mitrucz; Nasui Gavrila, I 
Simion I Niculai a Tistului cu domiciliul 
necunoscut in calitate de parati, in dosarul 
nr. 242/336/2019, aflat pe rolul Judecato-
riei Viseu de Sus, in contradictoriu cu 
Nasui Ioan, in calitate de reclamant.

l Badea Mihai-Marinel, cu ultimul domi-
ciliu în Iași, str.Fântânilor, nr.61, bl.B3, 
et.6, ap.60, jud.Iași, este chemat la Judecă-
toria Iași, Secția civilă, la data de 
18.03.2019, Sala 6, completul C23, ora 
8.30, în dosar nr.28542/245/2016, în cali-
tate de chemat în garanție/pârât pentru 
evicțiune, în proces cu Ciolpan Ștefan, 

Ciolpan Ghenuța, Hanganu Valentin și 
Hanganu Tomița în calitate de reclamanți 
și Carciuc Dragoș-Gabriel și Carciuc 
Roxana-Maria pârâți, litigiu ce are ca 
obiect revendicare imobiliară, rectificare 
carte funciară.

DIVERSE
l Cumparam la pretul maxim al zilei, 
Decizia de Compensare prin Puncte 
ANRP, dosare Legea 165/2013, Legea 10, 
Fond Funciar. Tranzactiile au loc exclusiv 
la un notar autorizat si implica verificarea 
corectitudinii tuturor documentelor. 
0728.521.883.

l Primăria Comunei Izvoarele, cu sediul 
în comuna Izvoarele, județul Giurgiu, 
titulară a planului „Actualizare PUG 
Comuna Izvoarele, județul Giurgiu”, 
propus a fi implementant în intravilanul și 
extravilanul comunei Izvoarele, județul 
Giurgiu, anunță publicul interesat asupra 
finalizării raportului de mediu întocmit 
pentru planul urbanistic sus amintit, iar în 
data de 18.04.2019 va avea loc dezbaterea 
publică a raportului de mediu. Dezbaterea 
publică va avea loc la sediul Primăriei 
Comunei Izvoarele, județul Giurgiu, la ora 
12.00. Autoritățile participante la această 
dezbatere sunt: Agenția pentru Protecția 
Mediului Giurgiu, Garda Națională de 
Mediu -Serviciul Comisariatului Județean 
Giurgiu, Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate, Direcția de Sănătate 
Publică, AN Apele Române -SGA 
Giurgiu, Instituția Prefectului Giurgiu, 
Consiliul Județean Giurgiu, ISU Giurgiu, 
Direcția Agricolă Județeană Giurgiu, 
Inspectoratul de Stat în Construcții -DRC 
Sud Muntenia, Inspectoratul Teritorial de 
Muncă, Direcția Sanitar Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor. Documen-
tația poate fi consultată la sediul APM 
Giurgiu, din Giurgiu, Șoseaua București, 
bl.111, sc.A+B, jud.Giurgiu. Observațiile 
publicului interesat se primesc la sediul 
APM Giurgiu în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.00, și vineri, între orele 9.00-
12.00, în termen de 45 de zile calendaris-
tice de la data publicării ultimului anunț.

l Iordan Ionut-Eduard avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, str.Izvorul Mure-
sului, nr.9, bl.D9, sc.2, ap. 12, sector 4, 
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte individuale si functiuni complemen-
tare P+1+M, Amenajare circulatii si 
utilitati, T36, P103/7,8,9,10 comuna 
Berceni judet Ilfov anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi 
intre orele 900-1100. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov  (tel. 021/4301523) in termen 
de 15 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Iordan Ionut-Eduard avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, str.Izvorul Mure-
sului, nr.9, bl.D9, sc.2, ap.12, sector 4, 
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte individuale si functiuni complemen-
tare P+1+M, Amenajare circulatii si 
utilitati, T24, P57/4,5 comuna Berceni 
judet Ilfov anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) 
sector 6 de luni pana joi intre orele 9:00-
11:00. Observatii /comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 
021/4301523) in termen de 15 zile calen-
daristice de la publicarea  anuntului.

l Grigore Marian avand domiciliul in 
comuna Berceni, strada Infratirii, nr.56, 
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte individuale si functiuni complemen-
tare P+1+M, Amenajare circulatii si 
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utilitati, T20, P49/4/9,10,11,12 comuna 
Berceni judet Ilfov anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi 
intre orele 9:00-11:00. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in termen 
de 15 zile calendaristice de la publicarea  
anuntului.

l Breazu Nicolae avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, Aleea Bran, Nr.6, 
Bl.89, Sc.2, et.3, ap.31, sector 4 titular al 
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte indivi-
duale si functiuni complementare P+1+M, 
Amenajare circulatii si utilitati, T12, 
P32/1/7,8,9 comuna Berceni judet Ilfov 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei Protectia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni 
pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 15 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l SC Ver Intermed SRL avand sediul in 
comuna Berceni, Bd.1 Mai, Nr.65, et.P, 
C a m . 1 , 2  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si 
functiuni complementare P+1+M, 
Amenajare circulatii si utilitati, T22, 
P53/1/37/1, 53/38 comuna Berceni judet 
Ilfov anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de 
luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris  la  sediul  A.P.M.Ilfov (te l . 
021/4301523) in termen de 15 zile calen-
daristice de la publicarea  anuntului.

l Viericiu Adrian-Catalin avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, Aleea Izvorul 
Oltullui, nr.1, bl.26, sc.B, et. 4, ap.30, 
s e c t o r  4   t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si 
functiuni complementare P +1+M, 
Amenajare circulatii si utilitati, T26, 
P70/10,11,12,13 comuna Berceni judet 
Ilfov anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de 
luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Obser-
vatii /comentarii si sugestii se primesc in 
scris  la  sediul  A.P.M.Ilfov (te l . 
021/4301523) in termen de 15 zile calen-
daristice de la publicarea  anuntului

l SC Axiven Pest Control SRL avand 
sediul in orasul Otopeni, Strada Calea 
Bucurestilor, Nr.305A4, judetul Ilfov, 
titular al planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte individuale P+1+M, Functiuni 
Complementare, Amenajare circulatii si 
utilitati, T5, P18/5/10,11,12,13 comuna 
Berceni judet Ilfov anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi 
intre orele 9:00-11:00. Observatii /comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov  (tel. 021/4301523) in termen 
de 15 zile calendaristice de la publicarea  
anuntului.

l Nita Marius-Gabriel avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, strada Dealului, 

Nr.2, bl.F8, Sc.1, et.1, ap.6,  titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte indivi-
duale si functiuni complementare, T4, 
P31/3 orasul Buftea judet Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov 
din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana 
joi intre orele 9:00-11:00. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 15 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Societatea Warehouses De Paw 
Romania S.R.L. cu sediul in comuna 
Stefanestii de Jos, Strada Busteni Nr.36, 
judetul Ilfov titular al planului PUZ-con-
struire WPD Industrial Park 2 comuna 
Stefanestii de Jos, judet Ilfov, T36; 37/
P311; 318, T40/P.A327 anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de Oportunitate. 
Observatii/ comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean 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.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul in 
loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, jud.
Ilfov, CUI RO 13348610,  J23/884/2005, 
anunta solicitarea emiterii autorizatiei de 
mediu pentru activitatile: SUPERMAR-
KET-cod CAEN 4711-comert  cu 
amanuntul  in magazine nespecializate cu 
vanzare predominanta de produse alimen-
tare, bauturi si tutun; cod CAEN 4724-
comert cu amanuntul al painii, al 
produselor de patiserie, si produselor 
zaharoase in magazine specializate, desfa-
surata pe amplasamentul situat in loc.
Orastie, str. Unirii, nr.31, jud.Hunedoara. 
Informatii se pot obtine la sediul APM 
Hunedoara din Deva, str.A. Vlaicu nr. 25, 
de luni pana joi (orele 8.00-16.30) si vineri 
(orele 8.00-14.00). Eventualele sesizari si 
reclamatii pot fi depuse in termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicarii anuntului.

l Administratorul judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii generale 
a insolvenței prevăzută de Legea nr. 
85/2014, împotriva debitoarei S.C. Sodo 
Migliori International S.R.L cu sediul în 
București, B-dul Unirii, nr. 6, Camera 2, 
Subsol, Bloc 8C,  Sector 4, J40/3033/1999, 
CUI 11625188, în dosarul 28856/3/2018 
aflat pe rolul Tribunalului București, 
Secția a VII a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului 
-29.03.2019, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire și publicare în BPI 
a tabelului preliminar de creanțe - 
18.04.2019, termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor - 13.05.2019, data 
primei ședințe a adunării generale a credi-
torilor este 23.04.2019. Următorul termen 
de judecată a fost fixat pentru data de 
12.06.2019. Pentru relații: 021.318.74.25.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenței prevăzută de Legea nr. 
85/2014, împotriva debitoarei SC Global 
Business Courier SRL-D Sediul social Sat 
Roșu, Comuna Chiajna, Str. Av. Vasile 
Sebe Nr. 1B, Etaj 2, Apartament 6, Județ 
Ilfov, J23/2019/2016, CUI 36063581, în 
dosarul 1480/93/2018*, aflat pe rolul 
Tribunalului București, Secția a VII a 
Civilă. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanțelor 
asupra averii debitorului - 14.03.2019, 
2019 (termen prelungit conform Încheierii 
de ședință din data de 11.02.2019, pronun-
țate de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, 
complet F7, în dosarul nr. 1480/93/2018*/
a1). Alte termene stabilite prin hotărârea 
de deschidere a procedurii (termen 
prelungit conform/ca urmare a Încheierii 

de ședință din data de 11.02.2019, pronun-
țate de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, 
complet F7, în dosarul nr. 1480/93/2018*/
a1): termenul de verificare a creanțelor, de 
întocmire, afișare și comunicare a tabe-
lului preliminar de creanțe - 25.03.2019, 
termenul de definitivare a tabelului crean-
țelor - 19.04.2019, data primei ședințe a 
adunării generale a creditorilor - 
01.04.2019. Următorul termen de judecată 
a fost fixat pentru data de 28.02.2018. 
Pentru relații: 021.318.74.25.

l Subscrisa S.C. Mas Mireii Avataje 
S.R.L. - in faliment, cu sediul în Resita, str. 
Bucla Barzavei, nr. 1, jud. Caras - Severin, 
inmatriculata la ONRC de pe langa Tribu-
nalul Caras - Severin sub nr. J11/290/2014, 
C.U.I. 33310458, publica anuntul cu 
privirea la contractarea unui expert evalu-
ator in vederea realizarii evaluarii bunu-
rilor aflate in proprietatea SC Mas Mireii 
Avantaje SRL. Ofertele se depun la sediul 
ales al lichidatorului judiciar - Darada 
Insolv I.P.U.R.L. din Resita, P-ta 1 decem-
brie 1918, nr. 7,et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin sau la adresa de e-mail darada.
insolv@yahoo.com, in termen de 7 zile de 
la data publicarii prezentului anunt.

l S.C. Mazarine Energy Romania S.R.L 
prin S.C. Expert Serv., titular al proiec-
tului: ”Lucrari de amenajare drum acces 
si careu foraj sonda 1106 Ileana”, anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre A.P.M Cala-
rasi, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul: ”Lucrari de amenajare drum 
acces si careu foraj sonda 1106 Ileana”, 
propus a fi amplasat in jud. Calarasi, 
comuna Ileana, Tarla 134/8, Parcela 3, 
DRUM De 677. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul A.P.M 
Calarasi: Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. 
Calarasi in zilele de luni - vineri, intre 
orele 9 - 12, precum si la urmatoarea 
adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta obser-
vatii/comentarii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente pentru 
protectia mediului. Publicul interesat 
poate depune propuneri in ceea ce 
priveste continutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul auto-
ritatii competente pentru protectia 
mediului.

l Societatea SC Farmex Company SRL, 
titular al activităţii 2120- Fabricarea 
preparatelor farmaceutice, la adresa: 
Drumul Potcoavei, nr.30, Voluntari-Ilfov, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a autorizaţiei 
de mediu pentru activitate. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, București, tel./fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri, 8.00-
14.00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Ilfov.

l În conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 
modificările și completările ulterioare, și a 
Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, SC 
Rewe (România) SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, sat Ștefăneștii 
de Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, 
anunță public solicitarea de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Penny Market” amplasat în Oraș Năvo-
dari, strada Frunzelor nr. 3, județul 
Constanța. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind 
activitatea menţionată vor fi transmise în 
scris și sub semnătură la sediul Agenţiei 
pentru Protecția Mediului Constanța - din 
municipiul Constanța, strada Unirii, nr. 
23, județul Constanța, în zilele de luni - 
vineri, între orele 8.00 - 16.00, în termen 
de cel mult 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul societatii SOLAR S.A., 
cu sediul in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, 
Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/1101/2001, 
avand CIF RO14344934, in temeiul dispo-
zitiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, 
republicata, cu completarile si modificarile 
ulterioare si ale actului constitutiv, 
convoaca Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor societatii, pentru data de 
28.03.2019, ora 10.00, care se va tine la 
sediul acesteia situat in Ploiesti, Str. Poli-
gonului, nr. 2, Judetul Prahova, avand 
urmatoarea ordine de zi: 1. Discutarea si 
aprobarea situatiilor financiare anuale 
aferente exercitiului financiar 2018, pe 
baza rapoartelor prezentate de adminis-
tratorul societatii si de auditorul financiar. 
2. Aprobarea repartizarii profitului 
aferent anului 2018 in dividende. 3. Apro-
barea continuarii investitiilor privind 
reparatii rampe, acoperis, platforme 
betonate, parapet parcare, reparat/extins 
instalatie canalizare si apa, refacut insta-
latie energie electrica, inlocuit stalpi 
iluminat, achizitie modul metalic aproxi-
mativ 160 mp, inchidere rampe, investi-
tiile urmand a continua si in exercitiul 
financiar 2019 – 2020 in functie de dispo-
nibilul societatii. 4. Se supune aprobarii 
imputernicirea unei persoane pentru 
indeplinirea formalitatilor necesare 
pentru publicarea si inregistrarea Hota-
rarii Adunarii Generale Ordinara a Actio-
narilor la Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Prahova. La 
adunare pot participa toti actionarii, 
personal sau prin mandatar, conform 
dispozitiilor statutare. In cazul in care nu 
se vor indeplini conditiile legale privind 
cvorumul si valabilitatea deliberarilor, 
Adunarea Generala Ordinara a Actiona-
rilor societatii SOLAR S.A., se va tine in 
data de 29.03.2019, la aceeasi ora, adresa 
si avand aceeasi ordine de zi.

l Consiliul de Administrație al Kapital 
Invest Company SA, cu sediul în Mun.
Iași, Str.Sf.Lazăr, nr.27, C1- camera 13, 
jud.Iași, înregistrată în Registrul Comer-
țului sub nr.J22/1140/1991, reprezentat 
prin Păvăleanu Virgil- Președintele Consi-
liului de Administrație, în conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare, convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor, pentru data de 04.04.2019, ora 11.00, 
aceasta urmând a-și desfășura lucrările la 
sediul societății, din Mun.Iași, Str.Sf.
Lazăr, nr.27, C1- camera 13, jud.Iași. La 
adunare sunt îndreptățiți să participe 
acționarii înregistrați în registrul acționa-
rilor la sfârșitul zilei de 29.03.2019, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea 
raportului comisiei de cenzori (cenzorilor) 
pentru anul 2018; 2.Prezentarea unui 
raport de activitate complet, al comisiei de 
cenzori (cenzorilor), pentru perioada 
01.01.2015-31.12.2018. 3.Numirea cenzo-
rilor (comisiei de cenzori) sau contractarea 
auditului financiar, stabilirea remunera-
ției. 4.Prezentarea rapoartelor de gestiune 
ale Consiliului de Administrație și Direc-
torului General, pentru anul 2018, 
respectiv stabilirea remunerației pentru 
anul 2019. 5.Discutarea, aprobarea și/sau 
modificarea situațiilor financiare interi-
mare și anuale, aferente exercițiului 
financiar al anului 2018, fixarea (distribu-
irea) dividendelor. 6.Aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru exercițiul 
financiar al anului 2019. 7.Mandatarea 
unei persoane, pentru a îndeplini toate 
formalitățile pentru înregistrarea, în 
Registrul Comerțului, a mențiunii referi-
toare la Hotărârea AGOA adoptată, 
respectiv publicarea Hotărârii AGOA în 
Monitorul Oficial al României, partea a 
IV-a. În situația neîndeplinirii condițiilor 
pentru ținerea adunării la data de 
04.04.2019, următoarea Adunare Gene-
rală Ordinară a Acționarilor este convo-
cată pentru data de 05.04.2019, ora 11.00, 
cu menținerea ordinii de zi și a locului de 
desfășurare.

l CONVOCARE. Consiliul de Adminis-
tratie al Avicola Bucuresti SA, cu sediul 
social in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, 
nr. 16, et. 3, cam. 310, inregistrata in Regis-
trul Comertului Bucuresti sub numarul 
J40/12/1991, cod unic de inregistrare 
1551768, ca urmare a cererii  nr. 
405/25.02.2019 a actionarului SIF 
Muntenia SA, in temeiul art. 119 din Legea 
nr. 31/1990, Legii nr.24/2017, Regulamen-
tului ASF nr. 5/2018 si Actului Constitutiv 
al societatii  convoaca Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor  pentru data 
de 03.04.2019, ora 1000, la punctul de lucru 
din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. 
Giurgiu, cu urmatoarea ordine de zi: 1) 
Aprobarea retragerii de la tranzactionare 
de pe piata ATS-AeRO Standard a valo-
rilor mobiliare emise de societatea Avicola 
Bucuresti SA, in temeiul prevederilor art. 
60, lit. c) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 
218 si 115 lit. b) punctul A din Regula-
mentul ASF nr. 5/2018. 2) Aprobarea radi-
erii valorilor imobiliare din evidenta ASF si 
transformarii societatii in societate de tip 
inchis, ca urmare a retragerii de la tranzac-
tionare.  3) Prezentarea si aprobarea 
Raportului de evaluare a actiunilor emise 
de societatea Avicola Bucuresti SA 
intocmit de evaluatorul autorizat indepen-
dent CMF Consulting SRL cu privire la 
pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat 
in cazul retragerii actionarilor din cadrul 
societatii. 4) Aprobarea pretului unei 
actiuni ce urmeaza a fi achitat in cazul 
cererilor de retragere a actionarilor din 
societare. 5) Aprobarea procedurii de exer-
citare a dreptului de retragere a actiona-
rilor si de achitare a contravalorii actiunilor 
in cazul retragerii actionarilor din societate, 
in conformitate cu art. 115 lit. b) punctul A 
din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 6) Apro-
barea mandatarii d-nei Terez Zarug, 
Director General să efectueze toate proce-
durile și formalitățile prevăzute de lege 
pentru ducerea la indeplinire a Hotararii 
AGEA, să depună și să semneze în acest 
scop în numele societatii , în relatiile cu 
Registrul comertului, ASF, BVB, precum și 
alte entități publice sau private. Manda-
tarul sus menționat va putea delega pute-
rile acordate conform celor de mai sus 
oricarei persoane după cum consideră 
necesar. 7) Aprobarea datei de 09.07.2019 
ca data de inregistrare, conform art. 86 
alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 
08.07.2019 ca data „ex date”, conform art. 
2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018. 
In cazul neindeplinirii cvorumului, 
Adunarea Generala Extraordinara a Acti-
onarilor se va intruni in data de 04.04.2019, 
ora 1000, in Mihailesti, str. Stejarului, nr. 
10, jud. Giurgiu.  La sedinta AGEA sunt 
indreptatiti sa participe numai actionarii  
inregistrati in Registrul Actionarilor la 
sfarsitul zilei de 22.03.2019 (data de refe-
rinta). a) Dreptul actionarilor de a parti-
cipa la Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor. La AGEA sunt indreptatiti 
sa participe si isi pot exercita dreptul de vot 
numai actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor Societatii la Data de Refe-
rinta, conform prevederilor legale si ale 
Actului Constitutiv, personal (prin repre-
zentantii legali) sau prin reprezentant (pe 
baza de Imputernicire speciala/ generala 
sau Declaratie pe proprie raspundere data 
de custode), cu restrictiile legale sau, 
inainte de AGEA, prin corespondenta (pe 
baza de Buletin de vot prin corespondenta).  
Accesul si/sau votul prin corespondenta al 
actionarilor indreptatiti sa participe la 
AGEA este permis prin simpla proba a 
identitatii acestora facuta, in cazul actiona-
rilor persoane fizice, cu actul de identitate 
(buletin/carte de identitate pentru cetatenii 
romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de 
sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul 
persoanelor juridice, cu actul de identitate 
al reprezentantului legal (buletin/carte de 
identitate pentru cetatenii romani sau, 
dupa caz, Pasaport/ permis de sedere 
pentru cetatenii straini). Reprezentantii 
actionarilor persoane fizice vor fi identifi-
cati pe baza actului de identitate (buletin/
carte de identitate pentru cetatenii romani 
sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere 
pentru cetatenii straini), insotit de Impu-
ternicirea speciala/ generala semnata de 
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catre actionarul persoana fizica sau Decla-
ratia pe proprie raspundere data de custode 
si semnata de reprezentantul legal al aces-
tuia. Reprezentantii actionarilor persoane 
juridice isi vor dovedi calitatea pe baza 
actului de identitate (buletin /carte de iden-
titate pentru cetatenii romani sau, dupa 
caz, Pasaport/ permis de sedere pentru 
cetatenii straini), insotit de Imputernicirea 
speciala/ generala semnata de reprezen-
tantul legal al persoanei juridice respective 
sau Declaratia pe proprie raspundere data 
de custode si semnata de reprezentantul 
legal al acestuia. Calitatea de actionar, 
precum si, in cazul actionarilor persoane 
juridice sau a entitatilor fara personalitate 
juridica, calitatea de reprezentant legal se 
constata in baza listei actionarilor de la 
Data de Referinta, primita de la Depozi-
tarul Central S.A. In situatia in care: a) 
actionarii persoane fizice nu si-au inregis-
trat in sistemul Depozitarului Central S.A. 
datele de identificare valabile si actualizate, 
atunci vor prezenta si copia actului de 
identitate actualizat (buletin/carte de iden-
titate/ Pasaport/ permis de sedere); b) 
reprezentantul legal al actionarilor 
persoane juridice nu este mentionat in lista 
actionarilor de la Data de Referinta primita 
de la Depozitarul Central S.A., atunci vor 
prezenta si un document oficial care atesta 
calitatea de reprezentant legal (dovada 
emisa de o autoritate competenta, in 
original sau copie conforma cu originalul, 
nu mai veche de 3 luni inainte de data 
publicarii convocatorului AGEA). Docu-
mentele prezentate intr-o limba straina, alta 
decat limba engleza (cu exceptia actelor de 
identitate valabile pe teritoriul Romaniei) 
vor fi insotite de traducerea realizata de un 
traducator autorizat, in limba romana sau 
in limba engleza. Informatii privind Impu-
ternicirile generale, Imputernicirile 
speciale, Buletinele de vot prin corespon-
denta si Declaratiile pe proprie raspundere 
sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos. b) 
Documentele aferente si in legatura cu 
ordinea de zi a AGEA. Incepand cu data de 
04.03.2019, Convocatorul AGEA, Formula-
rele de Imputerniciri speciale pentru repre-
zentarea  act ionar i lor  in  AGEA, 
Formularele de Buletine de vot prin cores-
pondenta pentru participarea si exprimarea 
votului actionarilor in AGEA, Documen-
tele si materialele informative referitoare la 
punctele de pe ordinea de zi a adunarii, 
Proiectele de hotarari pentru punctele de pe 
ordinea de zi a AGEA pot fi obtinute, la 
cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 
10.00-12.00, la adresa din Mihailesti, str. 
Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu sau de pe 
www.avicolabucuresti.ro. Daca va fi cazul, 
ordinea de zi revizuita va fi comunicata 
potrivit prevederilor legale, iar formularele 
vor fi actualizate in consecinta.  c) Imputer-
nicirile generale. Pentru validitatea manda-
tului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea 
fie de intermediar (in conformitate cu 
prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din 
Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actio-
narul este client al acestora. De asemenea, 
mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un 
conflict de interese. Mandatarul nu poate fi 
substituit de o alta persoana. Daca manda-
tarul este o persoana juridica, aceasta poate 
sa isi exercite mandatul primit prin inter-
mediul oricarei persoane ce face parte din 
organul de administrare sau conducere sau 
dintre angajatii sai. Societatea nu impune 
un anumit format pentru Imputernicirea 
generala. Impreuna cu Imputernicirea 
generala, actionarii vor transmite Societatii 
declaratia pe proprie raspundere data de 
reprezentantul legal al intermediarului sau 
de avocatul care a primit imputernicirea de 
reprezentare, semnata in original si, dupa 
caz, stampilata, din care sa reiasa ca:  i) 
imputernicirea este data de respectivul 
actionar, in calitate de client, intermedia-
rului sau, dupa caz, avocatului;  ii) imputer-
nicirea generala este semnata de actionar, 
inclusiv prin atasare de semnatura electro-
nica extinsa, daca este cazul. Inainte de 
prima lor utilizare, Imputernicirile gene-
rale, insotite de documentele aferente, se 
vor depune/expedia, in copie, cuprinzand 
mentiunea conformitatii cu originalul sub 
semnatura reprezentantului, astfel incat 

acestea sa fie inregistrate ca primite la 
adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, 
jud. Giurgiu, pana la data de 01.04.2019, 
ora 10:00, mentionand pe plic in clar 
„Pentru Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor din data de 03/04.04.2019”. 
Imputernicirile generale in copie certificata 
vor fi retinute de Societate, facandu-se 
mentiune despre acestea in procesul-verbal 
al adunarii. Imputernicirile generale sunt 
valabile pentru o perioada care nu va putea 
depasi 3 ani. d) Imputernicirile speciale si 
Buletinele de vot prin corespondenta. 
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot 
prin corespondenta trebuie sa aiba 
formatul pus la dispozitie de Societate si sa 
contina instructiuni specifice pentru fiecare 
punct de pe ordinea de zi (adica vot 
„Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv 
mentiunea „Abtinere”). Votul prin cores-
pondenta poate fi exprimat prin Buletinul 
de vot prin corespondenta si de catre repre-
zentantul  actionarului, numai in situatia in 
care acesta: - a primit din partea actiona-
rului pe care il reprezinta o imputernicire 
speciala/ generala, care se depune la Socie-
tate in forma prevazuta de reglementarile 
legale si termenul precizat in convocator 
sau - reprezentantul este o institutie de 
credit care presteaza servicii de custodie, 
acesta putand vota exclusiv in conformitate 
si in limita instructiunilor primite de la 
clientii sai avand calitatea de actionari la 
data de referinta. La completarea Imputer-
nicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin 
corespondenta, actionarii sau, dupa caz, 
reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa 
tina cont de posibilitatea completarii ordinii 
de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri 
de hotarari, caz in care ordinea de zi, Impu-
ternicirile speciale/ Buletinele de vot prin 
corespondenta vor fi completate si actuali-
zate. Imputernicirea speciala/ Buletinul de 
vot prin corespondenta, completate de 
actionari sau, dupa caz, de reprezentantii 
actionarilor, cu optiunile acestora (vot 
„Pentru”, vot „Impotriva” sau mentiunea 
„Abtinere”), semnate, in original, insotite 
de documentele aferente, vor fi transmise 
pentru a fi inregistrate la adresa punctului 
de lucru din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 
10, jud. Giurgiu, pana cel tarziu in data de 
01.04.2019, ora 10:00, mentionand pe plic 
in clar „Pentru Adunarea Generala Extra-
ordinara a Actionarilor Avicola Bucuresti 
SA din data de 03/04 aprilie 2019”. Impu-
ternicirile speciale si Buletinele de vot prin 
corespondenta care nu sunt inregistrate 
pana la termenele mentionate mai sus nu 
vor fi luate in calcul pentru determinarea 
cvorumului de prezenta si de vot in AGEA. 
e) Declaratiile pe proprie raspundere. In 
cazul in care un actionar este reprezentat 
de o institutie de credit care presteaza 
servicii de custodie, aceasta va putea vota 
in AGEA pe baza instructiunilor de vot 
primite prin mijloace electronice de comu-
nicare, fara a mai fi necesara intocmirea 
unei Imputerniciri speciale sau generale de 
catre actionar. Custodele voteaza in AGEA 
exclusiv in conformitate si in limita instruc-
tiunilor primite de la clientii sai avand 
calitatea de actionari ai societatii la data de 
referinta. Institutia de credit poate parti-
cipa si vota in cadrul AGEA in conditiile in 
care prezinta o Declaratie pe proprie 
raspundere si in care se precizeaza: a) in 
clar, numele/denumirea actionarului in 
numele caruia institutia de credit participa 
si voteaza in cadrul AGEA; b) institutia de 
credit presteaza servicii de custodie pentru 
respectivul actionar; c) in clar, numele 
persoanei care face parte din organul de 
administrare sau conducere sau dintre 
angajatii institutiei de credit ce va repre-
zenta institutia de credit in AGEA. Docu-
mentele ce insotesc Declaratia pe proprie 
raspundere: - un document oficial care 
atesta calitatea de reprezentant legal al 
semnatarului Declaratiei pe proprie 
raspundere (dovada emisa de o autoritate 
competenta, in original sau copie conforma 
cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte 
de data publicarii convocatorului AGEA); 
- copia actului de identitate al persoanei 
care face parte din organul de administrare 
sau conducere sau dintre angajatii insti-
tutiei de credit, nominalizata in Declaratia 

pe proprie raspundere, ce va reprezenta 
institutia de credit in AGEA. Declaratia pe 
proprie raspundere, semnata de reprezen-
tantul legal al institutiei de credit, in 
original, insotita de documentele aferente, 
va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie 
inregistrata ca primita la adresa punctului 
de lucru din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 
10, jud. Giurgiu, pana la data de 
01.04.2019, ora 10:00, mentionand pe plic 
in clar „Pentru Adunarea Generala Extra-
ordinara a Actionarilor din data de 03/04 
aprilie 2019”. f) Dreptul actionarilor de a 
solicita introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi si de a prezenta proiecte de 
hotarari pentru punctele existente sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
Actionarii reprezentand, individual sau 
impreuna, cel putin 5% din capitalul social 
al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, 
sa solicite introducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi a AGEA, precum si sa 
prezinte proiecte de hotarari pentru punc-
tele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire/
curierat, mentionand pe plic in clar 
„Pentru Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor din data de 03/04 aprilie 
2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca 
primite la adresa din Mihailesti, str. Steja-
rului, nr. 10, jud. Giurgiu în cel mult 15 zile 
de la publicarea convocării. Fiecare nou 
punct propus trebuie sa fie insotit de o 
justificare sau de un proiect de hotarare 
propus spre aprobarea adunarii.  g) Dreptul 
actionarilor de a adresa intrebari referi-
toare la ordinea de zi. Orice actionar inte-
resat are dreptul de a adresa intrebari 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
AGEA;  intrebarile vor fi transmise in scris 
si vor fi depuse/expediate astfel incat 
acestea sa fie inregistrate ca primite la 
adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, 
jud. Giurgiu pana la data de 29.03.2019, 
ora 10:00, mentionand pe plic in clar 
„Pentru Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor din data de 03/04 aprilie 
2019. Dreptul de a adresa intrebari si obli-
gatia Societatii de a raspunde vor fi conditi-
onate de protejarea confidentialitatii si a 
intereselor Societatii.Pentru exercitiul valid 
al drepturilor  mentionate la lit. f) si g), 
actionarii vor transmite Societatii urmatoa-
rele documente emise de Depozitarul 
Central S.A. sau de intermediarii definiti la 
art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care 
furnizeaza servicii de custodie:  a) extrasul 
de cont din care rezulta calitatea de acti-
onar si numarul de actiuni detinute;  b) 
documente care atesta inscrierea informa-
tiei privind reprezentantul legal la Depozi-
tarul Central S.A./ respectivii intermediari.  
La data convocarii, capitalul social al Soci-
etatii este de  20.073.827,50lei si este format 
din 8.029.531 actiuni nominative, demateri-
alizate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, 
fiecare actiune dand dreptul la un vot in 
Adunarea Generala a Actionarilor Socie-
tatii. Informatii suplimentare se pot obtine 
la societate in fiecare zi lucratoare, intre 
orele 10.00-12.00, la telefon 0746079603. 
Președintele Consiliului de Administratie. 
Claudiu Petrescu.

LICITAŢII
l Unitatea Militară 0326 Zalău, cu 
sediul în Zalău, bd-ul. Mihai Viteazul, 
nr.105/A, jud. Sălaj, telefon 0260-669722, 
fax. 0260-669875, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribuirea 
contractului de închiriere a unei supra-
feţe totale de 2 mp (câte 1 mp pe fiecare 
etaj) situate la sediul unității, în scopul 
instalării unor distribuitoare automate 
pentru vânzarea băuturilor calde. 
Persoanele interesate se vor prezenta la 
sediul unităţii, de unde, în toate zilele 
lucrătoare în perioada 01-08.03.2019, 
între orele 08:30-15:30, pot solicita în 
scris fișa de date a achiziţiei.

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redus cu 50% de 
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, geamuri 

oglinzi, aripi, capace oglinzi, suporturi, 
bari, grile, capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoilere, faruri, 
carenaje, capete bara, filtre), vanzare prin 
licitaţie publică la valoarea de evaluare 
redusa cu 50% mijloace fixe (1 cabina de 
vopsit, testere, sist regl geometrie roti, 
elevatoare, mobilier; valorile de vanzare 
vor fi obtinute de la lichidatorul judiciar) 
si bunuri mobile la valoarea de evaluare 
redus cu 50% autoutilitara Dacia 
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, an 
fabricatie 2005, diesel-2.150,00 lei. Pretu-
rile nu contin TVA. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 27.02.2019, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 06.03.2019, 13.03.2019, 
20.03.2019 si 27.03.2019 aceeași oră, în 
același loc.

l 1. Informaţii generale privind proprie-
tarul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Sudiți, Sat Sudiți, str. Sf. Pante-
limon nr. 39, judeţul Ialomița, cod fiscal: 
4231865,  tel .  0243.278.502,  fax: 
0243.278.502, e-mail: primariasuditi@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul închirierii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Apartamentul în suprafaţă de 
60,77 mp situată la adresa - Sudiți, str 
Caporal Spânu Ion nr. 2, jud. Ialomița, 
bun aparţinând domeniului public al 
Comunei Sudiți. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin solicitare 
de la sediul Primăriei Comunei Sudiți. 3.2. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 15.03.2019 ora 14.00. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 21.03.2019, 
ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: comp achizitii publice – 
Primăria comunei Sudiți, str. Sf. Pante-
limon nr. 39, Sudiți, Ialomița, ofertele se 
depun  într-un singur exemplar original. 
5. Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
21.03.2019, ora 10.00, la Primăria 
comunei Sudiți, str. Sf. Pantelimon nr. 39, 
Sudiți, Ialomița, sala de ședinţe. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor - Tribunalul Ialomița, 
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod 
postal: 920030, judetul Ialomita, Telefon: 
0243 236 952, 0243 236 587 (centrala), 
Fax: 0243 232 266 E-mail: tr-ialomi-
ta-pgref@just.ro, infopubil@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 27.02.2019 cu publicare la data de 
28.02.2019.

PIERDERI
l Pierdut polițe Omniasig F2178392-93, 
G836748, P73564, G954949. Le declar 
nule.

l Declar Pierdut Contract de Vanza-
re-Cumparare cu Plata in Rate nr 2168 
din 10.04.1997 incheiat intre SC 
“FOISOR’ SA si Buia Constantin si Buia 
Ana ptr achizitia locuinta situata in Bucu-
resti, Sos Iancului nr. 29, Bl 105B, Sc A, et 
9, Ap 40 Sector 2.

l Declar pierduta si nula, Diploma de 
Bacalaureat emisa de Colegiul National 
Jean Monnet Ploiesti pe numele Niculae 
Horia Florin.

l Artopală C. Dorian Persoană 
F i z i c ă  A u t o r i z a t ă ,  a v â n d 
CUI:27154389, F16/1016/09.07.2010 

declară pierdute și nule: Certificat de 
înregistrare seria B, nr.2291598, 
eliberat de ORC Dolj și certificatul 
constatator aferent.

l Stîngă S. Sterie Persoană Fizică Autori-
z a t ă ,  a v â n d  C U I :  2 7 1 3 5 0 2 6 , 
F16/1000/05.07.2010 declară pierdute și 
nule: Certificat de înregistrare seria B, nr. 
2291496, eliberat de ORC Dolj și certifi-
catul constatator aferent.

l Voican Mircea Nicușor - Roșiorii de 
Vede, judeţul Teleorman, pierdut atestat 
taximetrie seria CFTX 134490, eliberat de 
CASADI București. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Înregistrare 
nr.3008444, seria B, emis la data de 
07.06.2012, de către ONRC, pe numele 
Yano Advertising SRL și certificatul 
constatator anexat acestuia.

l Keras Construct SRL cu sediul in 
comuna Cerasu, sat Cerasu, nr.8, jud. 
Prahova nr de ordine registrul comertului 
J29/759/1994, CUI 5419663 declar pierdut 
certificatul de inregistrare si certificatul 
constatator emise de ORC Prahova. Le 
declar nule.

l Pierdut Atestat profesional Persoana 
Desemnata emis pe numele Dumitrescu 
Tatiana Manuela. Il declar nul.

l Pierdut atestat taxi, eliberat de ARR 
Dolj, pe numele Marcoci Bogdan 
Constantin. Se declară nul.

l Pierdut Atestat de Înregistrare nr.
RO9786403DT01/12.12.2016, pentru 
comercializarea en detail de produse ener-
getice -eliberat de  Ministerul Finanțelor 
Publice -Autoritatea Națională a Vămilor 
pe numele operatorului economic SC 
Autopro Mond SA.

l Stanga A.A.Intreprindere Individuala 
pierdut certificat constatator eliberat de 
către ONRC București în baza Legii 
356/2004, pentru sediul social din Bucu-
rești, sector 4, strada Alunișului, nr.4, bloc 
11A, sc.2, etaj 3, ap.58. Îl declar nul.

l Pierdut adeverință asistent medical 
generalist grad principal susținut în 
octombrie 2005 pe numele de Stancu Cris-
tina. Declar nulă.

l Asociaţia Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Diana Pitești, cu sediul în str. 
I.C.Brătianu, bloc A3, scara A, etaj 3, 
ap. 11, jud. Argeș, declară nule fiind 
pierdute următoarele acte: 1) Carnet 
Autorizaţie de vânătoare individuală, 
seria AI de la nr. 0434850 la nr. 0434900; 
2) Carnet Autorizaţie de vânătoare 
colectivă Tip B, de la nr. 0.648.301 la nr. 
0.648.450.

l Pierdut certificat de atribuire numar 
ordine si carte de interventii pentru casa 
de marcat cu seria 12186252 a SC 
Kindercare SRL si registru special, carte 
de interventii, declaratie de instalare si 
certificat atribuire numar ordine pentru 
c a s a  d e  m a r c a t  e l e c t r o n i c a 
DB4400019757, Kindercare SRL, CF 
18253146.

l Pierdut contract de vânzare -cumpărare 
nr. 7015/1992, pv. predare -primire 
7015/1992 și contract pentru plata în rate 
7000/6 pe numele Ioana Adrian și Ioana 
Ecaterina.

l Pierdut aparat taxi tip Selirom ER -04F 
serie 7629/2008, model RO391, serie 
traductor 11186. Îl declar nul.

l Pierdut atestat marfă și colete pe 
numele Popa George Marian seria 
386403000 și  atestat ADR seria 94374.

l Pierdut contract de vînzare –cumpărare 
al casei pe numele Honcieru Mihai, adresa 
Şos. Alexandriei nr. 104, bl. M5, et. 6, ap. 37.


