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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

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

l Penita Vesela SRL angajează mani-
pulant mărfuri (COR 933303), pentru 
punctul de lucru din comuna Afumați, 
județul Ilfov. Programări interviu la 
telefon: 0744.701.879. Candidații 
trebuie să se prezinte la interviu cu CV.

l Bluehost Construct Trading SRL, 
cu sediul în Mun.Satu Mare, Str.Anton 
Pann, nr.57, Jud.Satu Mare, angajează 
zidari, faianțari, electricieni în 
construcții și instalatori tehnico-sani-
tare și gaz. Cerințe: diploma de califi-
care în domeniu, experiență min. 2 ani 
și cunoștințe de limbă rusă și germană. 
Transmiterea CV-ului se face la 
e-mail: bluehostconstructtrading@
yahoo.com. Numai candidații selectați 
vor fi contactați.

l Master Gusto SRL angajează 5 
posturi de ajutor bucătar (COR 
941101) și 1 post de asistent manager 
(COR 334303), pentru restaurantele 
din București. Programări interviu la 
telefon: 0754.856.052. Candidații 
trebuie să se prezinte la interviu cu CV.

l Comuna Biled, cu sediul în locali-
tatea Biled, strada Principală, nr.359, 
judeţul Timiș, organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de muncitor calificat, cu atri-
buții de conducător buldoexcavator, 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 06.05.2019, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 
06.05.2019, ora 15.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii, diplomă de specialitate 
în domeniu; -fără vechime; -permis de 
conducere categoria tractorist; -condi-
țiile generale conform art.3 din HG 
286/2011. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Biled. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Biled, persoană de 
contact:  Drăgan Dan, telefon: 
0256.377.001, fax: 0256.377.300, 
e-mail: secretariat@primariabiled.ro.

l Primăria Comunei Măgirești, 
județul Bacău, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de execuție de consilier, pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul 
SPAS Măgirești, cu respectarea preve-
derilor HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condiții 
de participare: -studii de specialitate în 
domeniul științelor economice; 
-vechime în specialitatea funcției: 
minim 5 ani; -curs utilizator calcula-

toare. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Primăriei Comunei Măgirești, 
secretariat, până la data de 18.04.2019, 
ora 16.00. Proba scrisă are loc în data 
de 02.05.2019, ora 10.00, și interviul în 
data de 06.05.2019, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Comunei Măgirești, județul 
Bacău. Persoană de contact: secretar 
comisie Cada Catalin, tel.0769.047.026.

l Primăria Comunei Groși, județul 
Maramureș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă din Aparatul de 
Specialitate al Primarului: inspector, 
clasa I, grad profesional principal, din 
cadrul Compartimentului Proiecte, 
Programe, Achiziții. Concursul se va 
organiza la sediul Primăriei Comunei 
Groși, str.Mihai Viteazu, nr.50, județul 
Maramureș, astfel: -proba scrisă va 
avea loc în data de 9 mai 2019, ora 
10.00; -interviul va avea loc în data de 
13 mai 2019, ora 10.00. Condiţii de 
participare: Condiții generale: candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
188/1999, republicată, privind Statutul 
funcţionarilor publici. Condiții speci-
fice inspector, clasa I, grad profesional 
principal, din cadrul Compartimen-
tului Proiecte, Programe, Achiziții, 
Primăria Groși: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalentă, domeniul ingi-
nerie, economic sau administrativ; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 5 
ani; -cunoștinţe operare calculator 
dovedite cu diplomă sau certificat 
-nivel mediu. Dosarele de înscriere se 
vor depune la sediul Primăriei 
Comunei Groși în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului. Infor-
maţii la secretariatul Primăriei Groși 
sau la telefon: 0262.258.685.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unor posturi vacante 
contractuale pe perioadă determinată 
de timp, de 36 luni, repartizate de la 
bugetul din venituri proprii -PNCCF, 
corespunzătoare funcţiilor contrac-
tuale de execuție din cadrul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Ilfov, după cum urmează: -1 post de 
referent debutant din cadrul Servi-
ciului Cadastru -Biroul Înregistrare 
Sistematică. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: nu este necesară; 
-muncă în echipă, capacitate de asimi-
lare rapidă a informațiilor noi; -rezis-
tență la stres, flexibilitate, atenție la 
detalii, minuțios, perseverență; 
-comportament profesional integru și 
conduită ireproșabilă; -cunoștinţe 

operare calculator; -deplasări frec-
vente, atât pe raza județului, cât și la 
nivelul altor județe de pe întreg terito-
riul țării. -1 post de referent, tr.I, din 
cadrul Serviciului Cadastru -Biroul 
Înregistrare Sistematică. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului: 
-studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă: 
minim 3 ani și 6 luni; -excelente abili-
tăți de comunicare, amabilitate și 
muncă în echipă; -capacitate de asimi-
lare rapidă a informațiilor noi; -rezis-
tență la stres, flexibilitate, atenție la 
detalii, minuțios, perseverență; 
-comportament profesional integru și 
conduită ireproșabilă; -cunoștinţe 
operare calculator; -deplasări frec-
vente, atât pe raza județului, cât și la 
nivelul altor județe de pe întreg terito-
riul țării. Data-limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 19.04.2019, 
inclusiv, ora 14.00, la sediul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Ilfov (zilnic, luni-joi, între orele 08.00-
16.30, vineri, 08.00-14.00). Concursul 
se va desfășura la sediul OCPI Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1; -proba 
scrisă: în data de 09.05.2019, ora 
10.00; -interviul: în data de 15.05.2019, 
de la ora 10.00. Date de contact: 
telefon: 021.224.60.85, interior: 126; 
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, 
alin.(4) din HG nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, 
județul Suceava, organizează în 
temeiul HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -conservator, 
studii superioare, gr.II -2 posturi 
-Serviciul Conservare; -restaurator, 
studii superioare, gr.II -1 post -Servi-
ciul Restaurare; -muzeograf, studii 
superioare, gr.II -1 post -Serviciul 
Cetatea de Scaun; -guard -1 post 
-Serv ic iu l  Ceta tea  de  Scaun . 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 06.05.2019, 
ora 10.00; -proba interviu se susţine 

într-un termen de maxim 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii primei 
probe. Data, ora și ziua interviului se 
vor afișa după proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: *pentru cele două 
posturi de conservator, studii superi-
oare, gradul II -Serviciul Conservare: 
1.studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul muzeologie/
istorie; 2.vechime în specialitate de 
minim 6 luni; 3.cunoștinţe de operare 
pe calculator: medii (Word, Excel); 
4.limbi străine: nivel mediu la o limbă 
de circulaţie internaţională (engleză, 
franceză, germană) -citit, scris, vorbit; 
5.abilităţi, calităţi și aptitudini nece-
sare: aptitudini practice; 6.cerinţe 
specifice: disponibilitate pentru efort 
psihic și fizic prelungit; *pentru postul 
de restaurator, studii superioare, 
gradul II -Serviciul  Restaurare: 1.
studii superioare de lungă durată, 
finalizate cu diplomă de licență; 2.
vechime în muncă -minim 6 luni în 
specialitate; 3.cunoștințe medii a unei 
limbi străine de circulație, scris, vorbit, 
citit; 4.disponibilitate pentru muncă de 
teren: deplasări, delegații, conform 
prevederilor legale în vigoare; 5.stare 
de sănătate corespunzătoare activității 
specifice de manipulare mase atipice și 
lucru în aer liber; 6.abilități corespun-
zătoare pentru prelucrări mecanice și 
manuale; 7.răbdare și capacitate de 
realizare a unor lucrări minuțioase; 
8.capacitate de concentrare; 9.spirit 
critic în alegerea și aplicarea soluțiilor 
teoretice în practică; 10.abilitate de 
lucru individual și în echipă; 11.ates-
tatul profesional constituie avantaj; 
*pentru postul de muzeograf, studii 
superioare, gradul II -Serviciul 
Cetatea de Scaun: 1.studii de speciali-
tate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, în 
domeniul muzeologie sau istorie; 2.
vechimea în muncă: minimum 6 luni 
în domeniile muzeal, arhivistic, peda-
gogic, alte domenii care necesită studii 
superioare în specialitatea solicitată; 
3.cunoștinţe de operare pe calculator: 
medii (Word, Power Point); 4.limbi 
străine: nivel mediu germană, spaniolă 
sau italiană (citit, scris, vorbit); 
*pentru postul de guard -Serviciul 
Cetatea de Scaun: 1.minim studii 
generale; 2.certificat de calificare 
profesională -agent pază și ordine, 
recunoscut de către Inspectoratul 
Județean de Poliție; 3.nu se solicită 
vechime în muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 

 Subscrisa  S.C. HRISTOGAMMA SERV S.R.L. în faliment, prin 
lichidator judiciar Licev Grup SPRL, vă face cunoscut faptul că în data 
de 10.04.2019, ora 10, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Reșița, str. Horea bl. A2, parter, licitația publică cu strigare privind 
vânzarea imobilului aparținând debitoarei, respectiv Hală cu teren, 
situat în localitatea Caransebeș, la prețul de 47.000 euro + TVA  (daca 
e cazul). În cazul în care imobilul scos la licitație nu se vinde la această 
dată,dată, licitația se va relua în aceleași condiții astfel: 17.04.2019, 
24.04.2019, la aceeaşi oră. Caietul de sarcini se poate achiziționa de 
la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 300 lei. Data limită de 
cumpărare a caietului de sacini și încrierea la licitație este cu o zi 
înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 
10% din prețul de pornire al licitației. Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
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instituției și pe pagina de internet, 
respectiv până în data de 18.04.2019, 
ora 16.00. Dosarele se vor verifica de 
către comisia de concurs, iar rezulta-
tele selectării dosarelor se vor afișa la 
sediul instituției și pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro. Informaţii supli-
mentare și bibliografia necesară se pot 
obţine de la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439 și pe site-ul: www.muze-
ulbucovinei.ro.

l Direcția Educație, Cultură și Tineret 
Slobozia, cu sediul în localitatea 
Slobozia, b-dul Unirii, nr.6, județul 
Ialomița, în baza Legii 188/1999, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pe perioadă 
nedeterminată pentru funcția publică 
de conducere șef serviciu, grad profesi-
onal II, al Serviciului Cultură și 
Tineret. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: a)să 
fie absolvenți de studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; b)să fie absolvenți de 
masterat sau de studii postuniversitare 
în domeniul administrației publice, 
management sau în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției 
publice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: să 
îndeplinească condițiile de vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice de minim 5 ani. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă în data de 
06.05.2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției; -proba interviu în data de 
08.05.2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a. Date contact: Direcția 
Educație, Cultură și Tineret Slobozia, 
Slobozia, b-dul Unirii, nr.6, tel./fax: 
0243.235.567, e-mail: directia_
cultura@yahoo.com, persoană de 
contact: Dorobanțu Mihaela -consilier.

l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei, nr.46-48, 
Sector 1, București, scoate la concurs, 
în data de  06.05.2019, la sediul minis-
terului, următoarele posturi vacante: 
1.Consilier juridic grad profesional 
superior - Direcția Juridică - Serviciul 
legislație; 2.Consilier juridic grad 
profesional superior - Direcția Juridică 
- Compartiment contencios; Vă comu-
nicăm condiţiile pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare: 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de științe: 
științe juridice; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesară participării la 
concurs: minimum 7 ani; Cunoștinţe 
de operare PC: Word, Excel, Internet 
- nivel avansat - proba eliminatorie; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate. Programul 

concursului: 06.05.2019 ora 9:00 - 
Proba eliminatorie; 06.05.2019 ora 
12:00 - proba scrisa. Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a -III- a, la sediul Ministerul 
Apelor Și Pădurilor.

l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei, nr.46-48, 
Sector 1, București, scoate la concurs, 
în data de  07.05.2019, la sediul minis-
terului, următoarele posturi vacante: 
1. Consilier grad profesional superior 
- Direcția de comunicare și resurse 
umane - Compartiment gestiune 
funcții publice; Vă comunicăm condi-
ţiile pentru ocuparea funcţiei publice  
vacante: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională (citit, scris, 
vorbit) - engheză/franceză - nivel 
avansat - proba eliminatorie; Vechime 
în specialitatea studiilor necesară 
participării la concurs: minimum 7 
ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate. 2.Consilier 
grad profesional superior - Direcția de 
comunicare și resurse umane - 
Compartiment resurse umane și 
formare; Vă comunicăm condiţiile 
pentru ocuparea funcţiei publice  
vacante: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă. Cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională (citit, scris, 
vorbit) - engheză/franceză - nivel 
avansat - proba eliminatorie. Vechime 
în specialitatea studiilor necesară 
participării la concurs: minimum 7 
ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 07.05.2019 ora 900 - 
Proba eliminatorie; 07.05.2019 ora 
12:00 - proba scrisa. Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a -III- a, la sediul Ministerul 
Apelor Și Pădurilor.

l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei, nr.46-48, 
Sector 1, București, scoate la concurs, 
în data de 09.05.2019, la sediul ministe-
rului, următoarele posturi vacante: 
1.Consilier grad profesional principal 
- Direcția generala investiții, achiziții și 
logistică - Compartiment Achiziții. Vă 
comunicăm condiţiile pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante:  Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare: 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcției 
publice de execuţie vacante: Studii de 
specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura științelor econo-
mice. Vechime în specialitatea studiilor 
necesară participării la concurs: 
minimum 5 ani; Perfecţionãri (specia-
lizări): în domeniul achizitiilor publice 
dovedite cu diploma/ atestat/ certificat. 
Cunoștințe de operare/programare pe 
calculator(necesitate și nivel): Micro-
soft Office-Word, Excel, Outlook și 
navigare internet - nivel avansat - 
proba eliminatorie. Cerinţe specifice: 
în funcţie de necesităţile impuse de 
derularea activităţii în domeniu dele-
gări, disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit. Abilităţi, calităţi și 
aptitudini necesare: confidenţialitate, 
abilități de comunicare, capacitate de 
lucru in echipa, capacitate de asimilare 
rapida a informatiilor, promptitudine 
și eficienţă în efectuarea lucrărilor, 
conștiinciozitate, abilitate de expri-
mare în scris și oral, deschidere, capa-
citate de evaluare, analiză și sinteză, 
mobilizare la solicitări profesionale 
temporar suplimentare. 2.Consilier 
grad profesional superior Direcția 
generala investiții, achiziții și logistică 
- Compartiment Achiziții. Vă comu-
nicăm condiţiile pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare: 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcției 
publice de execuţie vacante: Studii de 
specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura științelor econo-
mice. Vechime în specialitatea studiilor 
necesară participării la concurs: 
minimum 7 ani; Perfecţionãri (specia-
lizări): în domeniul achizitiilor publice 
dovedite cu diploma /atestat /certificat. 
Cunoștințe de operare/programare pe 
calculator(necesitate și nivel): Micro-
soft Office-Word, Excel, Outlook și 
navigare internet - nivel avansat - 
proba eliminatorie. Cerinţe specifice: 
în funcţie de necesităţile impuse de 
derularea activităţii în domeniu dele-
gări, disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit. Abilităţi, calităţi și 
aptitudini necesare: confidenţialitate, 
abilități de comunicare, capacitate de 
lucru in echipa, capacitate de asimilare 
rapida a informatiilor, promptitudine 
și eficienţă în efectuarea lucrărilor, 
conștiinciozitate, abilitate de expri-
mare în scris și oral, deschidere, capa-
citate de evaluare, analiză și sinteză, 
mobilizare la solicitări profesionale 
temporar suplimentare. Programul 
concursului: 09.05.2019 ora 900 - 
Proba eliminatorie; 09.05.2019 ora 
12:00 - proba scrisa. Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a -III- a, la sediul Ministerul 
Apelor Și Pădurilor.

l Filarmonica „Banatul” Timișoara 
organizează în data de 02.05.2019, ora 

10.00, concurs în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
vacante, în regim contractual, de: 
-economist -Birou Financiar-Contabil; 
-curier (cu atribuții SSM) -Birou 
Resurse Umane, Comunicare. Condi-
ţiile generale: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute la 
art.3 din HG nr.286/2011. Pentru 
economist: -studii superioare de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă în dome-
niul economic; -vechime în speciali-
tatea studiilor de minim 1 an; 
-cunoștințe avansate de utilizare a 
calculatorului: Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point); -cunoaș-
terea programului contabil Expert 
Bugetar constituie avantaj. Pentru 
curier: -minimum studii generale; 
-vechime în muncă: minim 3 (trei) ani; 
-cunoștințe avansate de utilizare a 
calculatorului: Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point); -deținerea 
unui certificat de absolvire de 
inspector în domeniul SSM-ului 
constituie avantaj. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs este 
18.04.2019, ora 14.00. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediu și pe site-ul: www.
filarmonicabanatul.ro. Relații supli-
mentare se pot obține în intervalul 
orar 9.00-14.00, la sediul Filarmonicii 
„Banatul” Timișoara, din b-dul 
C.D.Loga, nr.1, sau la numărul de 
telefon: 0256.492.521.

l Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
-ISCTR organizează concurs, conform 
HG nr.286/23.03.2011, cu modificările 
și completările ulterioare, la sediul din 
București, b-dul Dinicu Golescu, nr.38, 
sector 1, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante: 
-inspector de trafic rutier -șase posturi, 
în cadrul Inspectoratelor Teritoriale. 
Concursul va consta într-o probă 
scrisă în data de 03.05.2019, ora 10.00, 
și un interviu în data de 10.05.2019, 
ora 10.00. Relații suplimentare se pot 
obține la telefon: 0725.597.680 și pe 
site-ul: www.isctr-mt.ro.

l Casa Artelor Dinu Lipatti -serviciu 
public de interes local al Municipiului 
București, cu sediul în București, Bdul 
Lascar Catargiu, nr. 12, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea  
postului contractual de conducere 
vacant: -în cadrul Serviciului “Cerce-
tare, Documentare, Programe și 
Proiecte Culturale”: -Șef Serviciu Gr. 
II –nivel Studii superioare; -Domeniul 
fundamental (DFI)- Știinţe umaniste și 
Arte; -Ramura de știinţă –Arte; 
-Domeniul de licenţă (DL) -Muzică; 
Vechime în specialitate -minimum 4 
ani. Concursul va consta în trei etape 
succesive, după cum urmează: -selecția 
dosarelor; -proba scrisa; -interviul. 
Dosarele de concurs  se pot depune 
până la data de 19.04.2019, între orele  
10:00 -16.00, la sediul Casei Artelor 
Dinu Lipatti , Bdul Lascar Catargiu, 
nr. 12, sector 1. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de telefon  
0753.57.53.67; email: office@casaarte-
lordinulipatti.ro. Proba scrisă se va 
desfășura în data de 06.05.2019, ora 
11:00 la sediul Casei Artelor Dinu 
Lipatti, Bdul Lascar Catargiu, nr. 12, 
sector 1. Interviul se va desfășura 
într-un termen de maximurn 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise.

l Secţia de știinţe economice, juridice 
și sociologie, cu sediul în Calea Victo-
riei, nr. 125 sector 1 București, dema-
rează concurs pentru ocuparea 
postului de conducere: Director 
general institut de cercetare gradul II 
la Institutul Naţional de Cercetări 
Economice ”Costin C. Kirițescu”. 
Cerinţele postului, actele necesare 
pentru întocmirea dosarului și calen-
darul desfășurării concursului sunt 
afișate la sediul secţiei,  pe website 
www.academiaromana.ro și www.ince.
ro. Dosarele de concurs se depun și se 
înregistrează la Registratura Generală 
a Academiei Române și se transmit la 
Secţia de știinţe economice, juridice și 
sociologie, până la data de 3 mai 2019 
ora 14.00, când expiră termenul limită 
de depunere a dosarelor. Pentru relaţii 
suplimentare: secretar știinţific Secţia 
de Științe Economice, Juridice și Soci-
ologie, tel.: 0744.633.483.

CITAŢII
l Tribunalul București. Splaiul Inde-
pendenţei, nr.319 L, Clădirea B, sector 
6, E 32. Dosar nr. 32226/3/2017*. 
Citaţie emisă la 19.03.2019. OET 
Romania LTD, cu ultimul domiciliu în 
Sofia, 1616, este chemat în această 
instanţă, camera E 32, în ziua de 
12.04.2019, Completul C13, ora 9.00, 
in calitate de Debitor, în proces cu 
Societatea de Producere a Energiei 
Electrice în Hidrocentrale Hidroelec-
trica SA București- în Reorganizare 
Judiciară în calitate de Creditor, 
procedura insolvenţei- societăţi cu 
răspundere limitată Rejudecare.

l Succesibilii defunctului Buga 
Niculai, născut la 06.07.1957 în Izvoa-
rele, județul Tulcea, fiul lui Enache și 
al Stanei, decedat la 28.06.2012, cu 
ultimul domiciliu în Nicolae Bălcescu, 
județul Constanța, sunt citați să se 
prezinte în data de 25.04.2019, ora 
12.00 la sediul BIN Nicoleta-Raina 
Geamalinga din Constanța, str. I.Gh. 
Duca, nr. 32, et. 1, județul Constanța, 
pentru dezbaterea succesiunii.

l Judecătoria Gurahonț. Pârâții Nan 
Petru, Sirca Sabina și Hardut Maria, 
toți cu domiciliul necunoscut, sunt 
citați la această instanță în data de 
09.04.2019, ora 09.00, în dosarul 
1412/238/2018, în proces cu Oneț 
Florica având ca obiect uzucapiune.

l Parohia Lanurile, cu sediul în satul 
Lanuri, comuna Ziduri, jud.Buzău, 
prin reprezentant Preot paroh Andreiu 
Catalin, CIF6395651, în calitate de 
reclamantă, cheamă în judecată UAT 
Comuna Ziduri, cu sediul în satul 
Ziduri, comuna Ziduri, jud.Buzau, 
reprezentată în justiție prin Primar, în 
cal i tate de pârâtă,  în dosarul 
nr.4455/287/2018 aflat pe rolul Judecă-
toriei Râmnicu Sărat, având ca obiect 
uzucapiune, termen: 11.04.2019.

DIVERSE
l Subsemnatul Nagy Szep Levente 
Alexandru, îmi cer scuze faţă de fiul 
meu Nagy Szep Eduard Gabor pentru 
faptul că nu i-am achitat pensia de 
întreţinere.

l Marka’s IPURL, lichidator judiciar 
al SC Dino Consulting System SRL, cu 
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sediul în Onesti, str. Dr. Victor Babeş 
nr.18, jud. Bacău, CUI 34575046, 
J04/567/2015, conform Sentinţei 
182/29.03.2019 a Tribunalului Bacău 
în dosarul 2874/110/2018, vă notifică 
privind: Începerea procedurii falimen-
tului împotriva SC Dino Consulting 
System SRL. Creditorii trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa 
credală prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei în condiţiile urmă-
toare: Termenul limită pentru depu-
nerea cererilor de admitere a 
creanţelor născute în timpul proce-
durii 07.05.2019;Verificarea creanţelor 
născute în timpul procedurii, întoc-
mirea şi publicarea tabelului supli-
m e n t a r  a l  c r e a n ţ e l o r 
15.05.2019;Întocmirea şi publicarea 
tabelului definitiv consolidat al crean-
ţelor30.05.2019;Termenul pentru 
continuarea procedurii 07.06.2019.

l Marka’s IPURL, administrator 
judiciar al SC Mocacino Impex SRL 
cu sediul în sat Gh. Doja, com Răcă-
ciuni, jud Bacău, CUI 15164800, 
J04/83/2003, conform Sentinței 
151/25.03.2019 a Tribunalului Bacău 
în dosarul 3401/110/2018, vă notifică 
privind deschiderea procedurii gene-
rale a insolvenţei SC Mocacino Impex 
SRL. Creditorii trebuie să procedeze 
la înscrierea la masa credală ţinând 
cont de termenele limită: depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor 
06.05.2019; verificarea creanţelor, 
întocmirea şi publicarea tabelului 
preliminar 26.05.2019; definitivarea 
tabelului creanţelor 20.06.2019; 
Adunarea creditorilor 31.05.2019 ora 
12.00 la sediul administratorului judi-
ciar din Iasi, având următoarea ordine 
de zi:1.Prezentarea rapoartelor întoc-
mite de administratorul judiciar în 
condițiile art. 92 si 97 din lege cu 
propunerea de continuare a perioadei 
de observație sau de trecere la fali-
ment, 2.Alegerea comitetului credito-
rilor şi desemnarea preşedintelui 
acestuia, 3.Confirmarea administrato-
rului judiciar desemnat provizoriu şi 
stabilirea onorariului acestuia.
Termenul pentru continuarea proce-
durii a fost fixat la 27.05.2019. 
Adunarea generala a asociatilor debi-
toarei a fost fixata la data de 
08.04.2019, respectiv 09.04.2019 ora 
13.00 avand ca ordine de zi Desem-
narea administratorului special al 
debitoarei.

l Marka’s IPURL, lichidator judiciar 
al SC Contam Tex SRL CUI 36129570, 
J37/349/2016, cu sediul în Huşi, calea 
Basarabiei, nr. 95B, spaţiul nr. 4A, jud. 
Va s l u i ,  c o n f o r m  S e n t i n ț e i 
93/F/20.03.2019 a Tribunalului Vaslui 
în dosarul 2505/89/2018, vă notifică 
privind deschiderea procedurii simpli-
ficate de faliment a SC Contam Tex 
SRL. Creditorii trebuie să procedeze 
la înscrierea la masa credală ţinând 
cont de termenele limită: Termenul 
pentru depunerea cererilor de creanţe 
03.05.2019. Nedepunerea cererii de 
admitere a creanţelor până la 
termenul menţionat atrage decăderea 
din drepturi privind creanţele pe care 
le deţin împotriva debitorului. Termen 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului preliminar la 13.05.2019. 
Termenul pentru definitivarea tabe-
lului 06.06.2019. Data primei adunări 
a creditorilor 08.05.2019 ora 12.00, la 

sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, 
cu următoarea ordine de zi- Prezen-
tarea stadiului procedurii, Alegerea 
comitetului creditorilor, desemnarea 
preşedintelui acestuia, Confirmarea 
lichidatorului judiciar şi stabilirea 
remuneraţiei acestuia. Termenul 
pentru continuarea procedurii 
18.09.2019. Adunarea generala a 
asociatilor debitoarei a fost fixata la 
data  de  08.04.2019,  respect iv 
09.04.2019 ora 12.00 avand ca ordine 
de zi Desemnarea administratorului 
special al debitoarei.

l Anunt public privind depunerea 
solicitării de  emitere a acordului de 
mediu. Aurel Cezar Stanciulescu 
reprezentant al Unitatii Militare 01961 
Otopeni  anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul: 
organizarea de santier, pentru reali-
zarea proiectului de investitie imobi-
liara „Platforma incarcare-descarcare 
materiale periculoase in cazarma 546 
Otopeni” propus a fi amplasat in 
orasul Otopeni, judetul Ilfov, str.
Zborului, nr.1. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente pentru 
protectia mediului Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, Bucuresti si la sediul  
Unitatii Militare 01961 Otopeni  din 
str.Zborului, nr.1, judetul Ilfov. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autoritatii competente pentru 
protectia mediului, in zilele de luni-joi, 
intre orele 08:00-16:30 si vineri intre 
orele 08:00-14:00.

l SC Rorex Pipe SRL, cu sediul în 
oraşul Buftea, str.Aviației, nr.33, 
județul Ilfov, anunță publicul interest 
asupra depunerii solicitării de obți-
nere a autorizației integrate de mediu 
pentru activitatea de fabricare a 
plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor 
din material plastic conform anexei 1 
a Legii 278/2013, privind emisiile 
industriale, în categoria 6.7. Tratarea 
suprafeţelor materialelor, a obiectelor 
sau a produselor utilizând solvenţi 
organici, în special pentru apretare, 
imprimare, acoperire, degresare, 
impermeabilizare, glazurare, vopsire, 
curăţare sau impregnare, cu o capaci-
tate de consum de solvent organic mai 
mare de 150kg pe oră sau mai mare de 
200 de tone pe an. Informațiile privind 
impactul potențial asupra mediului al 
activității pentru care se solicită 
emiterea autorizației integrate de 
mediu pot fi consultate la sediul APM 
Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucureşt i ,  te l . / fax:  430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-13.00, vineri, 
9.00-12.00. Observațiile, sugestiile şi 
propunerile publicului se primesc în 
scris la sediul APM Ilfov sau electronic 
la adresa de e-mail: office@apmif.
anpm.ro şi  tel . /fax: 430.15.23, 
430.14.02, până la data de 01.05.2019 
(30 zile calendaristice de la data apari-
ției anunțului).

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 
1786/55/2019, cu termen de judecata la 
data de 8 mai 2019, avand ca obiect 
cererea petentilor Pop Adriana si Pop 
Marius, cu domiciliul in Curtici, Str. 
Crisan nr. 97, jud. Arad, cu domiciliul 

procesual ales in Arad, str. Blajului nr. 
2, ap. 6, jud. Arad pentru constatarea 
dobandirii de catre acestia a dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, 
asupra cotei de 1/2 din imobilul 
contend in teren intravilan in supra-
fata de 1440 mp si casa, situate in 
localitatea Curtici, Str. Ion Rusu 
Sirianu nr. 18, jud. Arad, identificat in 
CF nr. 305698 curtici, avand nr top 
3571/3148, proprietate tabulara a 
numitului Rapas Ioan, decadat la data 
de 02.01.1996. Persoanele interesate 
pot face opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o luna de 
la data publicarii prezentei somatii.

l Somație: În dosar civil 522/210/2019 
al Judecătoriei Chişineu Criş, recla-
manții Hanț Ioan şi Hanț Mia, domici-
liați în com.Șimand, nr.97, jud.Arad, 
solicită a se constata dobândirea prin 
uzucapiune a proprietății asupra 
imobilului intravilan, situat în loc.
Șimand, nr.97, jud.Arad, imobil 
înscris în CF 305076 Șimand, provenit 
din conversia CF 2868 Șimandul de 
Jos, proprietar tabular Maghiar 
Vasile, decedat la 28.04.1953. Toți cei 
interesați pot să depună de îndată 
opoziție la Judecătoria Chişineu Criş, 
în dosarul 522/210/2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Ing. Diaconu Maricel Mihail în 
calitate de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie al S.C. Munactiv S.A. 
cu sediul în Bucureşti, sector 6, B-dul 
1 Mai nr.53, Pavilion Administrativ, 
înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului  Bucureşt i  sub nr. 
J40/10477/2008 având CUI RO 
24050057, convoacă acţionarii socie-
tăţii în vederea întrunirii acestora în 
cadrul sedinţei Adunării Generale 
Ordinare, la sediul său, în sala de 
sedinţe, etaj 3, la data de 08.05.2019, 
ora 13:00. Vor putea participa şi vota 
în cadrul Adunării Generale Ordinare 
acţionarii S.C. Munactiv S.A. înscrişi 
în Registrul Acţionarilor până la data 
de referinţă de 20.04.2019. În temeiul 
prevederilor legale, acţionarii pot 
participa la Adunarea Generală Ordi-
nară personal sau pot fi reprezentaţi, 
în baza unei procuri speciale care va fi 
pusă la dispoziţie de Consiliul de 
Administraţie al societăţii. Documen-
tele şi informaţiile referitoare la 
subiectele aflate pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare din data 
de 08.05.2019 sunt disponibile la sediul 
societăţii  începând cu data de 
26.04.2019. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor: 1.
Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale, respectiv bilanţul contabil, 
contul de profit şi pierdere, date infor-
mative şi note explicative ale situaţiilor 
financiare anuale, întocmite pentru 
exerciţiul financiar din anul 2018; 2. 
Aprobarea Raportului Administrato-
rilor societăţii pentru activitatea 
desfăşurată în exerciţiul financiar din 
anul 2018; 3.Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorilor societăţii 
pentru activitatea desfăşurată în exer-
ciţiul financiar din anul 2018; 4. Apro-
barea Raportului de audit financiar 
asupra situaţiilor financiare anuale 
încheiate de societate la data de 
31.12.2018; 5.Aprobarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli pentru anul 
2019; 6.Aprobarea Programului de 
investiţii pentru anul 2019; 7. Apro-

barea împuternicirii Dlui. Diaconu 
Maricel Mihail -Preşedintele Consi-
liului de Administraţie pentru 
semnarea Hotărârii Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor şi împu-
ternicirea Dnei.Tudor Mirela Adriana 
-consilier juridic -pentru îndeplinirea 
tuturor formalităţilor necesare pentru 
înregistrarea şi publicarea hotărârii 
A.G.O.A. la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Municipiului Bucureşti. În cazul în 
care în data de 08.05.2019 şedinţa 
Adunării Generale Ordinare nu va 
întruni cvorumul necesar dezbaterii şi 
adoptării hotărârilor conform Ordinii 
de zi, şedinţa se va desfăşura în data 
de 09.05.2019, ora şi locul de desfăşu-
rare rămânând neschimbate.

LICITAŢII
l Primăria oraşului Pătârlagele, cu 
sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul 
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001,e-mail: primaria.patarla-
gele@yahoo.com, organizează în data 
de 06.05.2019, ora 12:00,  licitaţie 
deschisă pentru închirierea spațiului 
nr. 11 în suprafaţă de 15,56 m.p., 
spațiu comun de 2,54 m.p. la care se 
adaugă un grup sanitar de folosință 
comună de 20, 24 m.p. situate în 
oraşul Pătârlagele, str. A.I.Cuza, nr.16, 
la etaj, în incinta Policlinicii. Date şi 
informaţii suplimentare puteţi obţine 
la nr. de telefon 0238/550.001 sau la 
sediul primăriei, Serviciul de Urba-
nism şi Achiziţii Publice.

l Primăria oraşului Pătârlagele, cu 
sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul 
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001,e-mail: primaria.patarla-
gele@yahoo.com, organizează în data 
de 06.05.2019, ora 12:00,  licitaţie 
deschisă pentru închirierea închirierea 
spațiilor nr. 4, 5, 7, 8, 9  cu suprafața 
totală de 54,59 m.p., spațiu comun de 
20,24 m.p. la care se adaugă un grup 
sanitar de folosință comună de 2,54 
m.p. situate în incinta Policlinicii 
Pătârlagele.  Date şi informaţii supli-
mentare puteţi obţine la nr. de telefon 
0238/550.001 sau la sediul primăriei, 
Serviciul de Urbanism şi Achiziţii 
Publice.

l RNP Romsilva Bucureşti prin 
Direcția Silvică Iaşi, cu sediul în Muni-
cipiul Iaşi, str.Gheorghe Asachi nr.2, 
cod poştal 700482, telefon 023224468, 
cod de înregistrare fiscală 1590120, 
organizează în data de 22.04.2019, ora 
10.00, licitație publică cu strigare, 
având ca obiect ”vânzarea de arme 
utilitare cu țeavă lungă şi muniție, cal. 
7.62 mm” depozitate la armurier auto-
rizat. Documentația de atribuire 
(Caietul de sarcini şi Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a licitației 
publice cu strigare) poate fi preluată 
gratuit de la sediul unității din Iaşi, str. 
Gh. Asachi nr.2, judeţul Iaşi, Compar-
timentul Pază şi Protecție Păduri, 
începând cu data de 04.04.2019, în 
intervalul orar 8:30-14:00. Cuantumul 
garanției de participare la licitație este 
de 10% din preţul minim de începere 
a licitaţiei.   Garanția de participare la 
licitație poate fi achitată prin virament 
în contul RO06 RZBR 0000 0600 0650 
2777, deschis la Raiffeisen Bank Iaşi 
sau cash la casieria unității. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor 
este 18.04.2019, ora 12:00. Data limită 

de depunere a documentelor de califi-
care (documentele obligatorii necesare 
participării la licitație) este 22.04.2019, 
ora 08.30. Acestea se depun la Direcția 
Silvică Iaşi, județul Iaşi – Registra-
tură. Prețul minim de începere al lici-
tației este prezentat detaliat în Caietul 
de sarcini. Fiecare participant la lici-
tație depune o singură cerere însoțită 
de documentele necesare şi obligatorii 
participării la licitație, pentru bunul 
care face obiectul acesteia. Licitația 
publică cu strigare se va desfăşura la 
sediul Direcției Silvice Iaşi, în data de 
22.04.2019, ora 10.00, la et.al-II-lea, în 
Sala de Conferințe. Instanţa compe-
tentă în soluţionarea litigiilor apărute 
este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios 
Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 
25, judeţul Iaşi, telefon  0232/260600”.

l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul in 
localitatea Giurgiu, str. Balanoaiei, 
nr.12A, jud. Giurgiu, Romania, cod 
unic de inregistrare 13476015, tel. 
0246/215091, fax 0246/213700, e-mail 
pgiurgiu@anp.gov.ro, www.penitenci-
arulgiurgiu.ro, organizeaza in data de 
22.04.2019 orele 12:00, licitatie publica 
cu strigare pentru inchirierea a unui 
spatiu de 16,83 mp, situat in incinta 
Penitenciarul Giurgiu, in scopul 
comercializarii de bunuri si produse 
alimentare si nealimentare catre 
persoanele private de libertate. 
Persoanele interesate pot solicita docu-
mentatia de la sediul Penitenciarului 
Giurgiu prin adresa scrisa sau pe mail, 
in zilele lucratoare, in perioada 
04.04.2019 -17.04.20219. Licitatia cu 
strigare se va desfasura in data de 
22.04.2019, incepand cu ora 12:00. 
Documentele de participare se vor 
depune la sediul Penitenciarului 
Giurgiu pana cel tarziu 22.04.2019, 
ora:10.00. Pretul de pornire al licitatiei 
privind valoarea chiriei/mp/luna este 
de 17,00 lei. Pasul de licitatie pentru 
inchiriere este de 10 lei/mp/luna si se 
va aplica asupra valorii pretului de 
pornire. Garantia de participare, in 
valoare de 1200,00 lei se va depune in 
una din formele precizate in documen-
tatia descriptiva. Alte relatii se pot 
obtine la telefon tel. 0246/215.091, 
interior 103, d-na Andreea DROSU, 
intre orele 09:00 si 14:00, in zilele 
lucratoare.

l Consiliul Local al  Comunei 
Șendreni, cu sediul în sat Șendreni, 
comuna Șendreni, jud.Galaţi, cod 
fiscal: 3553269, număr telefon: 
0236.826.375, nr.fax: 0236.826.375, 
adresă e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro, 
anunţă organizarea licitaţiei publice 
din data de 25 aprilie 2019, ora 10.00, 
pentru vânzarea terenului din dome-
niul privat, în suprafaţă de 84mp 
identificat în intravilanul satului 
Șendreni, în tarlaua 0, parcela 54/1, 
lot 2, comuna Șendreni, judeţul 
Galaţi. Instrucţiunile şi caietul de 
sarcini privind organizarea şi desfă-
şurarea procedurii de vânzare a tere-
nului în suprafaţă de 84mp din 
domeniul privat al comunei Șendreni 
pot fi obţinute de cei interesaţi prin 
depunerea la sediul Consiliului Local 
al Comunei Șendreni a unei solicitări 
în acest sens la Compartimentul 
Secretar. Taxa pentru obţinerea unui 
exemplar din instrucţiuni şi caietul de 
sarcini este 30Lei. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 24 aprilie 
2019, ora 16.00. Data-limită de depu-
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nere a ofertelor este 24 aprilie 2019, 
ora 16.00. Ofertele se depun într-un 
singur exemplar (original) la sediul 
Consiliul Local al Comunei Şendreni, 
cu sediul în sat Şendreni, comuna 
Şendreni, județul Galaţi. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 25 aprilie 2019, 
ora 10.00. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu organizarea 
licitaţiei publice, cu atribuirea conce-
siunii şi încheierea contractului de 
concesiune se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Acţi-
unea în justiţie se introduce la Secţia 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Galaţi. Data publicării anun-
ţului de licitaţie este 4 aprilie 2019.

l Consiliul Local Bratovoeşti organi-
zează licitație publică pentru concesi-
onarea pe o perioadă de 49 de ani a 
unui imobil-teren în suprafață totală 
de 1800mp, aflat în domeniul public 
al comunei Bratovoeşti, sat Prunet, 
T58, P347, în vederea desfăşurării de 
activități turistice şi de agrement. 
Documentația de participare se poate 
solicita şi obține de la sediul Consi-
liului Local Bratovoeşti; prețul este de 
20Lei. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.04.2019. Data-limită 
de depunere a ofertelor, într-un 
singur exemplar, este 25.04.2019, ora 
10.00, la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti, nr.67. Şedința publică de 
licitație va avea loc în data de 
25.04.2019, ora 10.30, la sediul Consi-
liului Local Bratovoeşti, telefon: 
0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoeşti organi-
zează licitație publică pentru concesio-
narea pe o perioadă de 49 de ani a 
unui imobil-teren în suprafață totală 
de 1731mp, aflat în domeniul public al 
comunei Bratovoeşti, sat Prunet, T58, 
P347, în vederea desfăşurării de activi-
tăți comerciale şi turistice. Documen-
tația de participare se poate solicita şi 
obține de la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti; prețul este de 20Lei. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 18.04.2019. Data-limită de 
depunere a ofertelor, într-un singur 
exemplar, este 25.04.2019, ora 10.00, la 
sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
nr.67. Şedința publică de licitație va 
avea loc în data de 25.04.2019, ora 
10.30, la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti, telefon: 0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoeşti organi-
zează licitație publică pentru concesio-
narea pe o perioadă de 49 de ani a 
unui imobil-teren în suprafață totală 
de 1500mp, nr.cadastral 30069, aflat în 
domeniul public al comunei Bratovo-
eşti, sat Prunet, T58, P347, în vederea 
desfăşurării de activități turistice şi de 
agrement. Documentația de partici-
pare se poate solicita şi obține de la 
sediul Consiliului Local Bratovoeşti; 
prețul este de 20Lei. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
18.04.2019. Data-limită de depunere a 
ofertelor, într-un singur exemplar, este 
25.04.2019, ora 10.00, la sediul Consi-
liului Local Bratovoeşti, nr.67. Şedința 
publică de licitație va avea loc în data 
de 25.04.2019, ora 10.30, la sediul 
Consiliului Local Bratovoeşti, telefon: 
0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoeşti organi-
zează licitație publică pentru concesio-
narea pe o perioadă de 49 de ani a 
unui imobil-teren în suprafață totală 
de 2843mp, aflat în domeniul public al 
comunei Bratovoeşti, sat Prunet, T58, 
P347, în vederea desfăşurării de activi-
tăți turistice şi de agrement. Documen-
tația de participare se poate solicita şi 
obține de la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti; prețul este de 20Lei. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 18.04.2019. Data-limită de 
depunere a ofertelor, într-un singur 
exemplar, este 25.04.2019, ora 10.00, la 
sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
nr.67. Şedința publică de licitație va 
avea loc în data de 25.04.2019, ora 
10.30, la sediul Consiliului Local 
Bratovoeşti, telefon: 0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoeşti organi-
zează licitație publică pentru concesio-
narea pe o perioadă de 49 de ani a 
unui imobil-teren în suprafață totală 
de 1500mp, nr.cadastral 30056, aflat în 
domeniul public al comunei Bratovo-
eşti, sat Prunet, T58, P347, în vederea 
desfăşurării de activități comerciale şi 
turistice. Documentația de participare 
se poate solicita şi obține de la sediul 
Consiliului Local Bratovoeşti; prețul 
este de 20Lei. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 18.04.2019. 
Data-limită de depunere a ofertelor, 
într-un s ingur exemplar,  este 
25.04.2019, ora 10.00, la sediul Consi-
liului Local Bratovoeşti, nr.67. Şedința 
publică de licitație va avea loc în data 
de 25.04.2019, ora 10.30, la sediul 
Consiliului Local Bratovoeşti, telefon: 
0251.371.029.

PIERDERI
Pierdut certificat constatator nr. 
26452/12.10.2017, certificat consta-
tator nr. 2582/16.02.2018, emise conf. 
Legii 359/2004, si certificat de inregis-
trare seria B nr. 3535127, aparţinând 
SC Siex Construction srl, CUI: 
35416111, J21/561/13.10.2017. Se 
declară nule.

l Pierdut proces verbal predare/
primire din 11.09.1980 pt. apartament 
nr. 16 din Piata Amzei nr. 7-9, sc. D, et. 
3, sector 1, Bucuresti pe numele Bodea 
Mihai si Bodea Elisabeta Zoe. Declar 
nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.63804 din 02.07.2009, firma SC 
Visasig Consulting Agent de Asigurare, 
CUI: 15340574. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.63802 din 02.07.2009, firma SC 
Doiviasig Agent de Asigurare, CUI: 
15942634. Îl declar nul.

l Subscrisa, Standard Business Solu-
tions SRL, persoană juridică română, 
cu sediul social în municipiul Bucu-
reşti, str.Remus, nr.1-3, et.5, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/4874/2018, având CUI: 39159053, 
declar pierdut şi nul certificatul de 
înregistrare.

l SC Tepal Car -Go SRL, persoană 
juridică română, având nr.de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i  n r. 
J5/2810/2017, CUI: 38417839, pierdut 

certificatul constatator privind auto-
rizare sediul social, emis sub nr. 
18695/2019 de ORCT Bihor. Îl 
declarăm nul.

l Doctor Club SRL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Aleea Bran nr. 2, bl. 92, 
sc. 2, et. 1, ap. 34, sector 4, înmatricu-
lată în Registrul Comerţului cu număr 
J40/12501/2008, CUI 24206793 anunţă 
pierderea certificatului de înmatricu-
lare şi a certificatelor constatatoare. Le 
declarăm nule.

l Declar pierdut cardul de avocat pe 
numele Cabinet Avocat Creţu Andreea 
Nicoleta, aferent dosar profesional nr. 
7431, emis de Baroul Bucureşti. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de membru, seria 
AOU, nr. 05 eliberat de Colegiul Medi-
cilor Dentişti din România, la data de 
22.12.2010 pe numele Druciuc petru. 
Se declară nul.

l Pierdut adeverinţă de plată inte-
grală a locuinţei pe numele Niculae 
Violeta, din str. Tutunari nr. 26, bl. 
76ABC, sc. A, et. 1, ap. 9.

l Pierdut ştampilă rotundă cu nr. 2, a 
firmei SC Top Technology Develop-
ment SRL Ilfov.

l Pierdut certificat de înregistrare şi 
certificat constatator de autorizare al 
firmei Mario Taxi Speed SRL, cu 
J23/3270/15.11.2012 CUI 30910849 cu 
sediul în comuna Ştefăneştii de Jos 
judeţul Ilfov.


