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

l SC Dicon Company SRL, cu sediul în 
Brașov, str. Poarta Schei, nr. 35, ap.10, 
ORC J08/837/2003, CUI RO 15395278, 
angajează muncitori necalificaţi în 
construcţii, cod COR 931301. Rugăm cv la 
adrian.chiper@yahoo.com

l Angajăm bărbat sau familie serioasă 
pentru îngrijire curte și 2 vile situate lângă 
aeroportul Otopeni. Oferim 2.500 Lei 
pentru bărbat sau 4.000 Lei pentru familie, 
cazare și întreținere gratuite în apartament 
trei camere mobilate, bucătărie utilată și 
două băi. Tel.0722.209.451.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.
Ştefan” București organizează concurs în 
temeiul HG 286/2011 și Ordinul MS 
nr.1470/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a următoarelor 
funcţii contractuale vacante, după cum 
urmează: -1 ( post) psiholog practicant 
-post vacant în cadrul Compartimentului 
de Management al Calității Serviciilor 
Medicale; -1 (post) infirmier -post vacant 
în cadrul Secției Pneumologie I. Cerinţe 
necesare: Psiholog practicant: Vechime în 
specialitate: 1 an vechime ca psiholog 
stagiar; Studii: Diplomă de licență în 
specialitate; Curs în Managementul Cali-
tății în domeniul sanitar- acreditat; -Infir-
mier: Vechime în specialitate: 6 luni; 
Studii: studii generale și curs de infirmier. 
Concursurile se vor desfășura la sediul 
unităţii în șos.Ştefan cel Mare, nr.11, sector 
2, București, după următorul calendar: 
-data-limită de înscriere: 14.06.2019, ora 
12.00; -proba scrisă: 24.06.2019, ora 10.00; 
-interviul: 26.06.2019, ora 10.00. Date 
c o n t a c t :  B i r o u  R U N O S , 
tel.021.210.39.36/109.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Buzău organizează concurs în 
data de 26.06.2019 (proba scrisă) și 
01.07.2019 (interviul) pentru ocuparea 
unui post vacant de consilier cadastru, 
gradul II, cu încadrare pe perioadă nede-
terminată. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art .3  din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere se depun 
până la data de 18.06.2019, ora 16.30, la 
sediul instituţiei. Detalii privind condiţiile 
specifice, bibliografia și tematica de 
concurs sunt disponibile pe pagina oficială: 
www.ocpibz.ro. Informaţii suplimentare se 
obţin la sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Buzău, din Buzău, 
b-dul Nicolae Bălcescu, nr.48, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat și 
Petiții, telefon: 0238.711.036.                             

l Primăria Comunei Slatina-Timiș, cu 
sediul în localitatea Slatina-Timiș, str.
Principală, nr.32, județul Caraș-Severin, 
organizează concurs, în perioada 
03-05.07.2019, în vederea ocupării urmă-
toarei funcţii publice vacante: -1 post de 
consilier, I, superior la Compartimentul 
Autorizări Transport Local, Activități 

Comerciale și Urbanism, din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului 
Comunei Slatina-Timiș. Condiții de parti-
cipare: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minimum 7 
ani; -să îndeplinească condiţiile de ocupare 
a unei funcţii publice, conform art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici. Concursul se va desfășura 
la sediul Primăriei Comunei Slatina-Timiș 
în data de 03.07.2019, ora 11.00 -proba 
scrisă și în data de 05.07.2019, ora 11.00 
-proba interviu. Dosarele de înscriere se 
vor depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Relații 
suplimentare se pot obține la numărul de 
telefon: 0255.260.844, adresa de e-mail: 
primaria@slatina-timis.ro, persoană de 
contact: Dragomir Adriana Ileana, consi-
lier I principal la Compartimentul Stare 
Civilă din cadrul Aparatului de Speciali-
tate al Primarului Comunei Slatina-Timiș.

l Primăria comunei Nănești cu sediul în: 
loc. Nănești, jud. Vrancea, organizează în 
baza  H.G. nr. 286/2011 cu  modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
temporar vacant: Denumirea postului- 
consilier IA -post  temporar vacant, 
contractual, pe perioadă determinata în 
cadrul compartimentului contabilitate. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii superi-
oare economice, finante-banci, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent. Data, 
ora și locul de desfășurare a concursului: 
Selecția dosarelor -data de 11 iunie 2019 
ora 10,00 la sediul institutiei; Proba scrisă:- 
data de 19 iunie 2019, ora 10,00, la sediul 
instituţiei; Proba de interviu:- data de 20 
iunie, ora 10,00, la sediul institutiei. Data 
limită până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este de 5 
zile lucrătoare de la data afișării anunţului 
pentru ocuparea postului temporar vacant 
respectiv 08 iunie 2019, ora 16,00. Dosarul 
de concurs va cuprinde in mod obligatoriu 
documentele prevazute la art 6 din HG nr. 
286/2011 cu completarile si modificarile 
ulterioare. Copiile de pe acte se prezintă 
însoţite de documentele originale. Biblio-
grafia și atribuțiile postului se afișează la 
sediul Primăriei comunei Nănești și pe 
site-ul instituției www.primariananesti.ro. 
Date contact: secretar comună, tel. 
0237.633.400.

l Primăria Municipiului Oltenița organi-
zează concurs de promovare pentru 
ocuparea  funcției publice de conducere 
vacante ”șef serviciu gr. II  -Serviciul 
Protecția mediului, Activități comerciale, 
Afișaj stradal al Direcției Poliție locală”. 
Condiții de participare la concurs: a) să fie 
absolvenţi de masterat sau de studii postu-
niversitare în domeniul administraţiei 
publice, management sau în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; b) să fie numiţi într-o funcţie 
publică din clasa I; c) să îndeplinească 
cerinţele specifice prevăzute în fișa 
postului; d) să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea 
nr.188/1999, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; e) să nu aibă în 

cazierul administrativ o sancţiune discipli-
nară neradiată în condiţiile legii. - conditii 
specifice: a) studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; c) să 
aibă minimum 5 ani în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului; Concursul 
constă în proba scrisă (04.VII.2019 -ora 
10,00) și interviu (se va susține în termen 
de maxim 5 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise), la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până la 
data de 24.VI.2019 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul Republicii nr. 
40. Condițiile de participare la concurs, 
bibliografia și actele necesare pentru 
dosarul de înscriere se afișează la sediul 
Primăriei Oltenița și publicate pe site-ul 
acesteia. Relații suplimentare se pot obține 
de la Serviciul Resurse umane -tel. 
0242.515.770, email secretariat.primariaol-
tenita@gmail.com, persoană de contact –
Postelnicu Larisa, Şef serviciu R.u.

l Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
organizează concurs pentru ocuparea a 7 
posturi de experţi (4 experți servicii comu-
nitare integrate și 3 experți servicii sociale) 
din cadrul Direcției Generale Planificare 
Bugetară și Management Financiar 
-Unitatea de Implementare a proiectului 
“Crearea și implementarea serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale” cod 
SMIS122607, în data de 27 iunie 2019, ora 
10.00 -proba scrisă și în data de 3 iulie 2019, 
ora 10.00 -interviul, la sediul din Str. Dem. 
I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, București. -4 
posturi expert servicii comunitare integrate: 
I. Condiții de studii; -2 posturi experţi în 
domeniul asistență socială; -studii universi-
tare de licență absolvite cu diploma de 
licență în domeniul asistenței sociale; -1 
post expert în domeniul sănătății: -studii 
universitare absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul sănătăţii/asistenței sociale; -1 
post expert în domeniul educației: -studii 
universitare absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul educaţiei/ asistenței sociale. II. 
Vechime în specialitatea studiilor; -experi-
enţă minimă necesară în specialitatea 
studiilor: 3 ani. Constituie un avantaj 
experienţa ca formator. -3 posturi expert 
servicii sociale. I. Condiții de studii; -studii 
universitare absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul asistenţei sociale. II. Vechime 
în specialitatea studiilor/ Cerinţe de califi-
care; -experienţă minimă necesară în 
specialitatea studiilor: 3 ani. Constituie un 
avantaj experienţa în cercetare/ în mediul 
academic/ mediul neguvernamental/ în 
serviciul public de asistență socială (SPAS). 
Menționăm că depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului. 
Condiţiile de participare la concurs, biblio-
grafia și actele solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere sunt afișate la sediul 
ministerului și pe site-ul www.mmjs.gov.ro 
-secțiunea carieră. Date de contact secretar 
comisie concurs: Direcția Resurse Umane 
-telefon: 021/315.72.97 int.866, e-mail: 
concurs.serviciicomunitare@mmuncii.gov.
ro.

l Direcția Generala de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Sector 6 din str. 
Cernișoara nr. 38-40, sector 6, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 

contractual de execuție vacant, perioada 
nedeterminată, în data de 26.06.2019 ora 
10:00  proba scrisă/ practică și interviul pe 
02.07.2019 ora 10:00. Posturi și Cerinţe de 
participare la concurs: Centrul pentru 
persoane vârstnice „Floare Roșie” -1 post 
medic. -Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul medicinei; 
-Certificat membru Colegiul Medicilor din 
România; -Asigurare malpraxis. Dosarul 
de înscriere la concurs se depune în peri-
oada 04.06.2019-18.06.2019, la sediul 
DGASPC Sector 6 București și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documente 
prevăzute la art.6, sect.2, conform 
H.G.nr.286/2011 *actualizată. Concursul 
se va desfășura în str. Floare Rosie nr. 7A- 
București -Sector 6. Condiţiile de desfășu-
rare a concursului sunt afișate la sediul 
instituției și pe pagina de internet www.
asistentasociala6.ro. Relații suplimentare 
la tel. 021/745 72 37 int.133.

CITAŢII
l Numitul Dinoshi Marius cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Albania orașul 
Elbasan, str. Ali Caushi, nr. 4, bl. H2, ap. 5, 
cod poștal 3001, tel. 00393476388818, este 
citat la Judecătoria Hârlău din jud. Iași, la 
data de 25.06.2018, ora 09.00, completul 
C2 în calitate de pârât în dosarul civil nr. 
3158/239/2018, în procesul având ca obiect 
tăgada paternității, reclamantă fiind 
Grigore fostă Dinoshi Petronela.

l Şepețan Saveta și Şepețan Marius 
Florin, aducem la cunoștință publică 
faptul că pe rolul Judecătoriei Arad se află 
dosarul cu nr. 7811/55/2019 având ca 
obiect deschiderea procedurii de declarare 
a morții numitei Tevca Vioara, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Secusigiu 
nr. 575, jud. Arad și invităm orice persoană 
care cunoaște date în privința dispărutei, 
să le comunice instanței de judecată.

l Numitul Scîrneciu Marius Dumitru 
este citat în calitate de pârât în Dos. Civ. 
Nr. 1791/197/2017 al Judecătoriei Brașov 
pentru termenul de judecată din 
10.09.2019, Sala J1, ora 9.

l Marinescu Dan-Cozmin, domiciliat în 
sat-comuna Plugari, jud.Iași, este chemat 
la Judecătoria Hîrlău pe 20 iunie, ora 9.00, 
C4, în dosar 608/239/2017, pentru partaj 
creditor, reclamanta Grădinariu Mariana.

l RAADPFL Craiova publică dispozi-
tivul sentinței civile nr.7197/19.05.2016 
pronunțată de Judecătoria Craiova în 
dosarul nr.16556/215/2015, în contradic-
toriu cu pârâtul Piculeata Zoltan Daniel: 
Admite în parte cererea de chemare în 
judecată precizată, formulată de recla-
manta RAADPFL Craiova, cu sediul în 
mun.Craiova, strada Brestei, nr.129A, în 
contradictoriu cu pârâtul Piculeata Zoltan 
Daniel, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, str.Gîrlești, nr.32, bl.55, sc.1, et.4, 
ap.17, județul Dolj, citat prin publicitate. 
Obligă pârâtul la plata către reclamantă a 
sumei de 1050,7Lei reprezentând contra-
valoare lipsă folosință pentru perioada 
septembrie 2014-iulie parțial 2015, precum 
și la plata dobânzii legale calculate de la 
data scadenței și până la data plății efec-
tive. Obligă pârâtul la plata către recla-
mantă a sumei de 384Lei cheltuieli de 

judecată. Cu drept de apel în 30 de zile de 
la comunicarea hotărârii care se depune la 
Judecătoria Craiova și se depune la Tribu-
nalul Dolj. Pronunțată în ședința publică 
azi, 19.05.2016.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii de depozitare și servicii conexe. 
Detaliile complete pot fi găsite pe site-ul 
www.anaf.ro, sectiunea “Anunţuri” - 
“Anunţuri de achiziţie de bunuri și 
servicii”.

l D-na Ligia Pravariu rog sunați pe 
Gigea Wagner, tel.021.340.68.80.

l Suciu Radu Gheorghe având sediul în 
Municipiul Arad, Micalaca, bl. 325, ap. 6, 
titular al P.U.Z.-„Zonă rezidenţială, Mun. 
Arad, Str. Rosmarin, FN” anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima versiune 
a planului/programului poate fi consultată 
la sediul APM Arad, strada Splaiul Mure-
sului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, 
de luni până joi între orele 09 - 16.00, 
vineri între orele 09 - 13.00. Observaţii/
comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Arad, în termen de 15 zile de 
la data publicării anunţului.

l Giba Ioana, titular al planului 
P.U.Z.-,,construire imobile locuinte colec-
tive P+3E”, in localitatea  Bragadiru, Sos.
Alexandriei, nr.226, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obti-
nerea a Avizului Favorabil al CJ.Ilfov. 
Documentatia a fost afisata pentru consul-
tare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in Bucuresti, sector 6,  str.Ernest 
Juvara, nr.3-5, tel. 021.212.56.93. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 
zile calendaristice de la data publicarii 
anuntului.

l Administratia Domeniului Public 
Sector 2, titular al proiectului „realizarea 
unei fantani de furnizare a apei potabile 
din put de mare adancime”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Bucu-
resti, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului: nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului, 
pentru proiectul realizarea unei fantani de 
furnizare a apei potabile din put de mare 
adancime”, propus a fi amplasat în Bucu-
resti, sector 2, Str. Rascola 1907, nr.Fn. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 
6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9.00-12.00, precum 
și la următoarea adresă de internet http://
apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile 
de la data publicării anunţului pe pagina 
de internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l SDEE Muntenia Nord -Structura Regi-
onală Brăila, cu sediul în judeţul Brăila, 
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municipiul/oraşul/Brăila, str. Plevnei, 
nr.23, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul: Creare condiții 
pentru montare fibră optică pe stâlpii de 
joasă tensiune aparținând SDEE 
Muntenia Nord -SR Brăila, amplasament 
zona rurală Brăila, județul Brăila, localită-
țile Grădiştea, Ibrianu şi Maraloiu”, 
amplasament judeţul Brăila, comuna 
Grădiştea, localitățile Grădiştea, Ibrianu 
şi Maraloiu. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul pentru 
Protecţia Mediului Brăila -mun.Brăila, 
Bd.Independenţei, nr.16, bl.B5 şi la sediul 
SDEE Muntenia Nord SA -Structura 
Regională Brăila, situat în judeţul Brăila, 
municipiul Brăila, strada Plevnei, nr.23, în 
zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Brăila.

l Comunicat privind disponibilitatea 
raportului aferent trimestrului I 2019. 
UPRUC CTR SA, cu sediul în Făgăraş, 
str.Negoiu, nr.1, jud.Braşov, înregistrată la 
ORC Braşov sub nr.J08/1094/1999, având 
CUI: 12527609, informează investitorii şi 
acționarii societății că Raportul aferent 
trimestrului I 2019, întocmit potrivit 
prevederilor Regulamentului ASF 
nr.5/2018 şi aprobat de conducerea socie-
tății, este disponibil pentru cei interesați, 
în formă scrisă, la cerere, la sediul socie-
tății din Făgăraş, str.Negoiu, nr.1, jud.
Braşov şi în format electronic pe websi-
te-ul societății: www.uprucctr.com, secti-
unea Relații cu investitorii, începând cu 
data de 31.05.2019.

l 1.Oraşul Hârlău, cod fiscal: 4541190, 
str.Muşatini, nr.1, Oraşul Hârlău, județul 
I a ş i ,  n u m ă r  d e  t e l e f o n ,  f a x : 
0232.720.412, e-mail: primariahirlau@
yahoo.com. 2.Obiectivul: finanţarea 
nerambursabilă a unor proiecte din 
cadrul programului sportiv de utilitate 
publică „Promovarea sportului de 
performanţă”, proiecte înaintate de 
către structuri sportive fără scop lucrativ 
din Oraşul Hârlău, pentru anul 2019. 
3.Procedura aplicată: Selecţie publică de 
proiecte -organizată în baza prevederilor 
Legii nr.350/2005, privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general. 4.Bugetul 
Local al Oraşului Hârlău prevede pentru 
anul 2019 acordarea sumei de 70.000Lei 
pentru domeniul sport. 5.Înscrierea 
candidaţilor: după publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial al României. 6.
Data-limită pentru depunerea propune-
rilor de proiecte: 04.07.2019, ora 12.00. 
7.Transmiterea documentaţiei: la solici-
tarea scrisă (adresată Compartimentului 
Programe, Dezvoltare Locală şi Achiziții 
Publice). 8.Verificarea eligibilităţii, înre-
gistrării şi a îndeplinirii criteriilor referi-
toare la capacitatea tehnică şi financiară 
până la data de 05.07.2019. 9.Selecția şi 
evaluarea propunerilor de proiecte: 
09.07.2019, ora 12.00. 10.Comunicarea 
rezultatelor: 12.07.2019. 11.Încheierea 
contractului sau a contractelor de finan-
ţare nerambursabilă: 17.07.2019. 12.
Durata finanţării: anul 2019. 13.Crite-
riile şi condiţiile de acces la fondurile 
publice pentru finanţările de mai sus 
sunt cuprinse în Documentaţiile pentru 

elaborarea şi prezentarea propunerii de 
proiect, care se pot obţine de la Compar-
timentul Programe, Dezvoltare Locală şi 
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei 
Oraşului Hârlău. Selecţia şi evaluarea 
proiectelor depuse în vederea finanţării 
nerambursabile se face de către comisia 
de evaluare. Atribuirea contractelor de 
finanţare se va face în ordinea puncta-
jului total obţinut de către fiecare solici-
tant şi în limita bugetului alocat. 
Programul anual al finanțării nerambur-
sabile a fost publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a VI-a, numărul 
81/24.05.2019.

l SC Chicheanu Land SRL, cu sediul 
social în oraş Otopeni, str.Mărăşti, nr.9, 
etaj parter, camera 1, jud.Ilfov, titulari ai 
planului/programului PUZ -Schimbare 
funcțiune în zona de locuințe colective şi 
servicii, RH max P+2+3E retras, în oraş 
Pantelimon, tarlaua 65, parcela 659, nr.
cadastrale 102431, județul Ilfov, anunță 
publicul interesat asupra parcurgerii 
etapei de încadrare în cadrul comisiei 
şedinței Comitetului Special Constituit 
din data de 06.03.2019, urmând ca planul/
programul propus să fie supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. Obser-
vații/comentarii şi sugestii se primesc în 
scr i s  la  sediul  APM I lfov  ( te l . 
0 2 1 . 4 3 0 . 1 5 . 2 3 ,  0 2 1 . 4 3 0 . 1 4 . 0 2 , 
0746.248.440) în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Țepu anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Înfi-
inţare distribuţie gaze naturale în satele 
Ţepu şi Ţepu de sus aparţinătoare 
comunei Ţepu, judeţul Galaţi”, propus a fi 
amplasat în intravilanul comunei Țepu, 
județul Galați. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului APM Galați, str.Regiment 11 
Siret, nr.2, Galaţi şi la sediul UAT 
Comuna Țepu, din comuna Țepu, str.
Ştefan cel Mare, nr.204, județul Galați, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00, şi 
vineri, între orele 08.30-13.30. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Galați, din str.Regiment 11 Siret, nr.2, 
municipiul Galaţi.

l SC LIDL DISCOUNT SRL, cu sediul 
în sat Nedelea, comuna Ariceşti Rahti-
vani, DN 72 Crângul lui Bot, km 73+810, 
județul Prahova, anunță public solicitarea 
de obținere a autorizației de mediu pentru 
obiectivul „Supermarket LIDL” amplasat 
în Buzău, Calea Eroilor, nr. 3, județul 
Buzău. Eventualele propuneri şi sugestii 
din partea publicului privind activitatea 
menționată vor fi transmise în scris şi sub 
semnătură la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Buzău, din municipiul 
Buzău, Str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 3, 
(fostă Democrației, nr.11), județul Buzău, 
în zilele de luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 
şi vineri între orele 8:00 - 14:00.

SOMAŢII
l Judecătoria Lipova, prin Închiderea 
de şedinţă din data de 15 mai 2019 a 
dispus afişarea prezentei somaţii la uşa 
instanţei, prin care informează public 

că petenta Filimon Zamfira - Flora, 
C.N.P. 2281023023635, domiciliată în 
localitatea Dumbrăviţa, nr. 29, Comuna 
Bârzava, jud. Arad, a invocat dobân-
direa dreptului de proprietate, prin 
uzucapiune, prin joncţiunea posesiilor, 
asupra parcelelor înscrise în CF nr. 142, 
nr. top. 759 Dumbrăviţa; CF nr. 142, nr. 
top. 1127 Dumbrăviţa; CF nr. 142, nr. 
top. 414/d Dumbrăviţa; CF nr. 142, nr. 
top. 348 Dumbrăviţa; CF nr. 72, nr. top. 
1012 Dumbrăviţa; CF nr. 430, nr. top. 
901 Dumbrăviţa; CF nr. 430, nr. top. 
899 Dumbrăviţa; CF nr. 430, nr. top. 
902 Dumbrăviţa; CF nr. 302560, nr. top. 
81 Bârzava; CF nr. 301891, nr. top. 42 
Bârzava şi CF nr. 142, nr. top. 1127 
Dumbrăviţa; proprietari tabulari fiind 
Filimon Peter, Iovănescu Vasile, 
Filimon Maria, Rekiczan Gyorgy, 
Rekiczan Perszida, Iovănesc Ana, 
Stepănescu Zenovie, Iovănesc Vasile, 
Stepănescu Ana (căsătorită Iovănescu). 
Termen de Judecată la data de 29 
august 2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa VIA Insolv SPRL cu sediul 
social în Ploieşti, str. Banatului, nr.1, 
bl.37B, sc. B, ap. 3, judeţ Prahova cod de 
identificare fiscală 32240680, în calitate de 
lichidator al CVC Property Investments 
CO SRL sediu social in Bucuresti, sector 
4, str.Vultureni, nr.65, cod de identificare 
fiscală CUI 18350475, înregistrată la ORC 
sub nr. J40/1758/2006, numita prin rezo-
lutia nr. 99795/20.07.2017 pronuntata de 
ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti in 
dosarul nr. 439332/19.07.2017: Convoacă 
Adunarea Generală a  Asociaţilor CVC 
Property Investments CO SRL. Şedinţa 
adunării generale a asociaţilor va avea loc 
în data de 07 iunie 2019, ora 13.30 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Bana-
tului, nr.1, bl.37B, sc.B, ap.3, judeţ 
Prahova, pentru toţi asociaţii înregistraţi 
la Oficiul Registrului Comerţului. Asoci-
aţii înregistraţi la Oficiul Registrului 
Comerţului pot participa la adunarea 
generală direct sau pot fi reprezentaţi şi 
prin alte persoane decât asociaţii pe bază 
de procură specială. Ordine de zi: 1. Stabi-
lirea evaluatorului, aprobarea onorariului 
si stabilirea in sarcina cui cade plata 
onorariului, suma ce va fi recuperata din 
vanzare. 2. Scopul evaluarii: vanzare prin 
licitatie publica. În cazul în care adunarea 
generală nu poate adopta decizii datorită 
lipsei cvorumului, o nouă adunare gene-
rală se convoacă pentru data de 
11.06.2019, orele 13.30 în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII
l CNCAF „Minvest” SA Deva, cu sediul 
în Deva, Piața Unirii, nr.9, județul Hune-
doara, tel./fax: 0254.213.040/0254.231.641, 
înregistrată la ORC sub nr. J20/333/1999, 
având CUI: RO2117946, îşi manifestă 
intenția de realizare a unei asocieri în 
participație în vederea extracției, prelu-
crării şi comercializării în comun a nisipu-
rilor cuarțoase din cariera Făgetul Ierii, 
jud.Cluj. Criteriile de selecție sunt prevă-
zute în caietul de sarcini, care poate fi 
achiziționat de la sediul companiei, în 
perioada 03.06.2019-11.06.2019, între 
orele 8.00-15.30, la prețul de 5.000Lei 
(fără TVA). Scrisorile de interes vor fi 

depuse până la data de 25.06.2019, ora 
10.00, la sediul companiei.

l Publicatie de vanzare. SC Imperativ 
SA Baia Mare - în reorganizare judiciară, 
prin administratorul judiciar Cabinet 
Individual de Insolventa Augustin Lucia, 
desemnat de Tribunalul Maramures în 
dosar nr. 3349/100/2017, vinde prin lici-
tație publică cu strigare: „Ansamblu 
funcțional Autogara Baia Mare”, 
compusă din - Autogară şi teren, str. Gării, 
nr. 2; - Autobuz Mercedes Benz, 
B-73-JPM; - Microbuz Mercedes Benz, 
MM-05-HAH; - Autobuz SETRA, 
MM-06-UWM; - Autobuz KING LONG, 
MM-06-VWV; - Autobuz ANKAI, 
MM-08-VVK; - Autobuz ANKAI, 
MM-08-VVT; - Autobuz ANKAI, 
MM-08-VVL; - Autobuz ANKAI, 
MM-08-VVJ; - Microbuz Volkswagen, 
MM-05-JEH. Preţul de pornire al licitaţiei 
este de 3.304.792,69 lei. Participantii la 
licitatie vor achita pana la data de 
06.06.2019 inclusiv, o garantie de 10% din 
pretul de pornire pentru ansamblul func-
ţional în contul de insolvenţă al societăţii. 
Licitatia va avea loc Vineri  07.06.2019, 
ora 12.00 la biroul administratorului judi-
ciar din Baia Mare, Bd. Independentei, nr. 
18/29, jud. Maramures. Caietele de sarcini 
se pot achiziţiona de la biroul administra-
torului judiciar începând cu data de 
03.06.2019 la preţul de 500 lei + TVA între 
orele 08:30-16:00. Informatii suplimentare 
se pot obtine la telefon nr. 0747-246583, 
0743-891488.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Laslea, județul Sibiu, cod fiscal: 
4405937, Laslea, str.Principală, nr.33, 
telefon/fax: 0269.516.253, 0269.516.102, 
0269.516.103, e-mail: primarialaslea@
yahoo.com. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: imobil, bun public, situat 
în comuna Laslea, satul Nou Săsesc, nr.73, 
județul Sibiu, compus din teren intravilan 
în suprafață de 1.210 mp şi construcție C1 
cu suprafața de 56,87mp- proprietar 
Comuna Laslea. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Documentația 
de atribuire este întocmită în baza OUG 
nr.54/2006 şi a fost aprobată prin 
Hotârarea Consiliului Local al Comunei 
Laslea nr.46/2017. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documentația 
se ridică de la Primăria Comunei Laslea, 
în baza unei cereri scrise şi a chitanței de 
la casieria unității. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului, compartimentului de la 
care se poate obține un exemplar din 

documentația de atribuire: Secretariatul 
Primăriei Comunei Laslea, județul Sibiu, 
Laslea, str.Principală, nr.33, județul Sibiu. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: Documentația de 
atribuire costă 50Lei, care se achită cash la 
casieria Primăriei Laslea. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 14 iunie 
2019, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: de la sediul instituției. 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 20 iunie 2019, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Laslea, 
Laslea, str.Principală, nr.33, județul Sibiu. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Două exemplare (un 
original şi o copie). 4.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 25 iunie 2019, ora 12.00, 
la Primăria Comunei Laslea, județul 
Sibiu, str.Principală, nr.33, județul Sibiu. 5. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Sibiu, municipiul 
Sibiu, str.Calea Dumbrăvii, nr.30, telefon: 
0269.217.104, fax: 0269.217.702, e-mail: 
tribunalul.sibiu@just.ro. 6.Data transmi-
terii anunţului de negociere către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 03 
iunie 2019.

PIERDERI
l S.C. POKER S.R.L., cu sediul in 
Barlad, Jud. Vaslui, J37/202/2002, CUI: 
1475152, declaram pierduta Autorizatia 
nr. 0000895, din data de 31.03.2004, emisa 
de ANPC pentru efectuarea de operatiuni 
cu metale pretioase, aliaje ale acestora si 
pietre pretioase.

l Noni & Dary Construct SRL, 
J6/550/2013, C.U.I 32273238, reprezentat 
prin administrator asociat Coman Daniel, 
declar pierdute: certificat de inregistrare 
avand seria B nr. 2800167, emis la 
23.09.2013, certificat constatator pentru 
sediu social: com. Teaca, sat Teaca nr.339, 
cam.2, jud. BN si certificat constatator 
pentru activitati autorizate la terti. Declar 
nule.

l Kitos Dark Group SRL cu sediul social 
in Voluntari str.Scolii nr.40A sc.1 et.3 ap.15 
jud.Ilfov J23/593/2015 CUI 34140149 
declara pierdute si nule Certificatul de 
inregistrare, certificatul constatator de la 
sediul social si certificatul constatator de 
la punctul de lucru din sat Fundeni com. 
Dobroesti depozit T11/70mp Tarla 10 
parcela 259 (iesire drum public prin 
complex Smart Expo situat in Bd. Volun-
tari nr.86 oras Voluntari, Ilfov) judet Ilfov.

Citație: Nelepcu Marius Catalin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, Theodor Aman, nr. 1, bl. Casa 
Alba, sc. B, ap. 5, jud. Dolj, este chemat la Judecătoria 
Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet Civil 35, în 
ziua de 27.06.2019, ora 09:00, în calitate de chemat în 
garanție, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar în 
calitate de pârât pentru fond - pretenții, ce face obiec-
tul dosarului nr. 16957/215/2018.


