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➤ scrie textul
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➤ 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 Regia Autonomă Municipală „RAM” 
Buzău organizează selecție prin concurs 
pentru ocuparea postului de director 
economic în perioada 05.04.2019-27.05.2019. 
Detalii privind organizarea selecției se pot 
obține de la sediul Regiei Autonome Munici-
pale „RAM” Buzău, str.Unirii, bl.13AB sau 
pe site-ul: www.rambuzau.ro.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
urmatoarelor funcţii contractuale de execuţie 
vacante: - 3 posturi asistent medical debutant 
specialitatea medicină de laborator - peri-
oadă nedeterminată. Concursul va avea loc la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în 
data de 07.05.2019, ora 10,00 - proba scrisă. 
Condiţiile generale si specifice de participare 
la concurs se vor afișa la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat, precum si pe 
site-ul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat 
www.spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data de 19 
aprilie 2019 inclusiv, ora 13:00 la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului 

Municipal Râmnicu Sărat și la numărul de 
telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea  
urmatoarei funcţii contractuale de execuţie, 
vacanta: 1 post asistent medical balneofizio-
terapie debutant - perioadă nedeterminată. 
Concursul va avea loc la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat în data de 
07.05.2019, ora 10,00 - proba scrisă. Condi-
ţiile generale si specifice de participare la 
concurs se vor afișa la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat, precum si pe site-ul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune până la data de 19 aprilie 2019 
inclusiv, ora 13,00  la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare se 
pot obtine la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat și la numărul de telefon 
0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea  
urmatoarelor funcţii contractuale de execuţie 
vacante: - 2 posturi asistent medical debutant 
specialitatea medicină generală - perioadă 
nedeterminată. Concursul va avea loc la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în 
data de 06.05.2019, ora 10,00 - proba scrisă. 
Condiţiile generale si specifice de participare 
la concurs se vor afișa la sediul Spitalului 

Municipal Râmnicu Sărat, precum si pe 
site-ul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat 
www.spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data de 19 
aprilie 2019 inclusiv, ora 13,00  la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat și la numărul de 
telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea  
urmatoarelor funcţii contractuale de 
execuţie, vacante: - 4 posturi infirmieră 
debutantă - perioadă nedeterminată - 1 post 
îngrijitoare - perioadă nedeterminată. 
Concursul va avea loc la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat în data de 
06.05.2019, ora 10,00 - proba scrisă. Condi-
ţiile generale si specifice de participare la 
concurs se vor afișa la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat, precum si pe site-ul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune până la data de 19 aprilie 2019 
inclusiv, ora 13,00  la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare se 
pot obtine la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat și la numărul de telefon 
0238561231.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Sector 1 anunță modifi-
carea datei pentru organizarea concursului 
pentru ocuparea unor funcţii de natură 
contractuală vacante, de la data de 30 aprilie 
2019 la data de 7 mai 2019-proba scrisă. 
Data-limită pentru înscrierea candidaților, 
respectiv  12 aprilie 2019 rămâne nemodifi-
cată. Date de contact privind secretariatul 
comisiei de concurs: Tel: 021.222.37.67; www.
dgaspc-sectorul1.ro.

l Institutul Național de Cercetare - Dezvol-
tare pentru Biotehnologii în Horticultură 
Stefănești - Argeș organizează, concurs de 
recrutare, pentru ocuparea următoarelor 
posturi: 1)Director economic - 1 post; 2) 
Consilier juridic - 1 post; 3) Inginer dezvol-
tare (IDT) - 2 posturi; 4) Mecanic agricol -1 
post. Locul desfășurării concursului: la 

sediul INCDBH Ștefănești - Argeș, Sector - 
Complex Fitotronic, Str. Fitotronului, nr. 50, 
în data 03.05.2019, ora 9.00 . 
Înscrierea la concurs: se face până la data de 
22.04.2019, ora 14.00, la Secretariatul institu-
tului, Loc. Ștefănești, Șos. București-Pitești, 
nr. 37, jud. Argeș. Informații cu privire la 
actele necesare pentru participarea la 
concurs și tematica concursului se pot obţine 
de la Institutul Național de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticul-
tură Stefănești - Argeș, sediul în Localitatea 
Ștefănești, Șos. București-Pitești, nr. 37, jud. 
Argeș, Compartiment Resurse umane. 
Relaţii suplimentare se pot obţine și la telefon 
0248/266.838 sau 0740313695.

l Primăria Orașului Videle, judeţul 
Teleorman, organizează în perioada 
10.05.2019 -15.05.2019 la sediul său din 
orașul Videle, strada Republicii, nr. 2, 
concurs de ocupare prin recrutare a funcţiei 
publice de execuţie vacantă de consilier, clasa 
I, grad profesional superior, Compartimentul 
Registrul Agricol din cadrul Serviciului 
Administraţie Publică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
orașului Videle, judeţul Teleorman. Condi-
ţiile generale de ocupare a unei funcţii 
publice sunt cele prevǎzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificǎrile și 
completǎrile ulterioare. Condiţiile specifice 
de participare la concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacantă, anterior 
menţionată, sunt urmǎtoarele: -studii univer-
sitare de licenţǎ absolvite cu diplomǎ, 
respectiv studii superioare de lungǎ duratǎ, 
absolvite cu diplomǎ de licenţǎ sau echiva-
lentǎ în domeniul de știinţă: 1.Știinţe agri-
cole, silvice; 2.Știinţe inginerești; 3.Știinţe 
economice. -minim 7 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitǎrii funcţiei 
publice. Concursul va avea loc la sediul 
Primǎriei Orașului Videle, data propusǎ 
pentru desfǎșurarea probei scrise fiind 
10.05.2019, ora 10.00, respectiv data de 
15.05.2019 -ora 12.00 pentru desfǎșurarea 
interviului. Dosarele de participare la 
concurs se pot depune la secretarul comisiei 
de concurs -Direcţia Resurse Umane, Salari-

zare, Informaticǎ, Autorizǎri Taximetrie și 
Comerţ, Problemele Romilor și Parc Auto în 
termen de 20 zile de la data publicǎrii anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a și 
vor conţine, în mod obligatoriu, documentele 
prevǎzute la art. 49 alin. (1) din Hotǎrârea 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificǎ-
rile și completǎrile ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor de 
concurs: sediul Primǎriei Orașului Videle, 
str. Republicii, nr. 2, oraș Videle, judeţul 
Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 106, 
fax: 0247/453015, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, persoana de contact: Vochin 
Nicoleta -inspector. Condiţiile de participare 
la concurs aprobate și bibliografia, precum și 
atribuţiile prevǎzute în fișa postului se 
afișează la sediul instituţiei și se publică pe 
site-ul www.primariavidele.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. 
Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea consilier cadastru gr. II pe perioadă 
nedeterminată din cadrul Biroului Avize și 
Recepții - Serviciul Cadastru. Concursul se 
va desfășura în perioada 07-13.05.2019, orele 
10.00. Perioada de depunere a dosarelor este 
08-19.04.2019, la sediul OCPI Teleorman. 
Pentru date suplimentare consultaţi site-ul 
OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov 
anunţă: Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Ilfov în temeiul H.G. nr. 611/2008, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante, de consilier, clasa 
I, grad profesional superior la Serviciul Cali-
tatea Factorilor de Mediu în data de 
10.05.2019 -proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, Aleea Lacul 
Morii nr. 1 sector 6 București, luni - joi între 
orele 09.00-16.00 și vineri 09.00-13.30. 
Condiţii specifice: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență sau echivalentă; -Vechime 
în specialitatea studiilor -minim 7 ani. Condi-
ţiile de desfășurare, de participare la concurs 
și bibliografia stabilită sunt afișate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, 
telefon 021.430.15.23 int. 21 și pe site-ul 
http://apmif.anpm.ro.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții și Servicii Publice, Serviciul Mana-
gement de Proiect: 1.un post funcție publică 
de execuție de consilier, clasa I, gradul profe-
sional asistent. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, într-unul din dome-
niile: Științe inginerești, Științe administra-
tive, Științe ale comunicării, Științe juridice, 
Științe politice, Științe economice; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minimum: 1 an; -cunoștinţe 
IT -nivel mediu. Programul concursului: 
-05.04.2019 -publicitate concurs; -07.05.2019 
-ora 11.00, susţinere probă suplimentară de 
testare a cunoștinţelor în domeniul IT -nivel 
mediu; -08.05.2019 -ora 11.00, proba scrisă; 
-interviul se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
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data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţi-
nerii interviului se afişează odată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului, începând cu data de 05.04.2019, ora 
8.00, şi până în data de 24.04.2019, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de contact: 
Hobjilă Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții şi Servicii Publice, Serviciul Mana-
gement de Proiect: 1.un post funcție publică 
de execuție de consilier, clasa I, gradul profe-
sional asistent. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, într-unul din dome-
niile: Științe inginereşti, Științe administra-
tive, Științe ale comunicării, Științe juridice, 
Științe politice, Științe economice; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minimum: 1 an; -cunoştinţe 
IT -nivel mediu. Programul concursului: 
-05.04.2019- publicitate concurs; -09.05.2019 
-ora 11.00, susţinere probă suplimentară de 
testare a cunoştinţelor în domeniul IT -nivel 
mediu; -13.05.2019 -ora 11.00, proba scrisă; 
-interviul se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţi-
nerii interviului se afişează odată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului, începând cu data de 05.04.2019, ora 
8.00, şi până în data de 24.04.2019, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de contact: 
Hobjilă Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Școala Gimnazială Nr.1 Lunca, cu sediul în 
localitatea Lunca, str.Principală, judeţul 
Botoşani, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
şofer transport persoane microbuz şcolar, 0,5 
normă, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 07.05.2019, ora 12.00; 
-proba practică în data de 09.05.2019, ora 
9.00; -proba interviu în data de 09.05.2019, 
ora 12.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: minim gimnaziale; 
-vechime: minim 2 ani; -permis de conducere 
categoria D; -atestat pentru transport rutier 
de persoane. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Lunca. 
Relaţii suplimentare la sediul: Școala Gimna-
zială Nr.1 Lunca, persoană de contact: 
Bresug Ioan, telefon: 0231.573.820, fax: 
0231.573.820, e-mail: scoalalunca@yahoo.
com.

l Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de 
Interes Judeţean al Consiliului Judeţean 
Harghita, cu sediul în localitatea Miercurea 
Ciuc, P-ța Libertății, nr.5, judeţul Harghita, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de portar, grad 
profesional I, 1 post, conform Hotărârii de 
Guvern nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 
03.05.2019, ora 10.00; -proba interviu în data 
de 09.05.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -minim 12 clase; 
-vechime în muncă: 1 an; -calificare profesio-
nală (atestat); -cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului; -cunoaştere limba română, 
scris şi vorbit. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de 
Interes Judeţean al Consiliului Judeţean 

Harghita, până la data de 19.04.2019. Relaţii 
suplimentare la sediul Serviciului Public de 
Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al 
Consiliului Judeţean Harghita, camera 402, 
persoană de contact: Gidró Géza, telefon: 
0266.207.700, interior: 1679.

l Primăria Comunei Remetea, cu sediul în 
comuna Remetea, nr.299, judeţul Bihor, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de muncitor cali-
ficat I (buldoexcavatorist) -1 post vacant pe 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 06.05.2019, 
ora 10.00; -proba practică în data de 
08.05.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -nivelul studiilor: 
medii; -permis de conducere categoria B, C; 
-document care să ateste calificarea ca maşi-
nist la maşini pentru terasamente; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 3 ani vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Remetea. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Remetea, persoană 
de contact: Popovici Vasile-Virgel, telefon: 
0259.325.240.   

l Primăria Comunei Pojejena, cu sediul în 
localitatea Pojejena, nr.277, judeţul 
Caraş-Severin, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de consi-
lier, clasa I, principal- 1 post în cadrul 
Compartimentului Fond Funciar şi Urba-
nism. Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Pojejena astfel: -proba 
scrisă în data de 6.05.2019, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 8.05.2019, ora 11.00. 
Pentru a participa la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcționarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi 
următoarele condiții specifice: -studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lent; -vechime în specialitatea studiilor nece-
sară exercitării funcției publice: minim 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Pojejena. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la sediul Primăriei din 
Pojejena, nr.277, persoană de contact: Nova-
covici Jarco, tel.0255.544.355, e-mail: prima-
riapojejena@yahoo.com.

l Clubul Sportiv Școlar Tecuci, cu sediul în 
localitatea Tecuci, str.Aleea Ștrandului, nr.1, 
județul Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: 0,50 normă muncitor calificat, post 
vacant contractual, pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: minim şcoală 
profesională; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 5 ani. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 06.05.2019, ora 
10.00, la sediul instituției; -proba practică în 
data de 08.05.2019, ora 10.00, la sediul insti-
tuției; -proba interviu în data de 08.05.2019, 
ora 13.00, la sediul instituției. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul instituției. 
Date contact: Marin Ionel, tel.0236.811.027, 
e-mail: csstecuci2015@gmail.com.

l Primăria Comunei Forăşti, cu sediul în 
localitatea Forăşti, str.Principală, nr.1, 
judeţul Suceava, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, 
gradul profesional debutant, 1 post. 
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Forăşti, astfel: -proba scrisă în data 
de 09.05.2019, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 13.05.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-

lentă în oricare specializare din domeniile 
pentru studiile universitare de licență: ingi-
nerie civilă, arhitectură şi urbanism; -nu 
necesită vechime în specialitatea studiilor 
nesesare participării la concurs. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Forăşti, județul 
Suceava. Relaţii suplimentare şi coordonatele 
de contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs la sediul instituției Primăria 
Comunei Forăşti, județul Suceava, persoană 
de contact: Anişoara Enachi, secretar 
comună, telefon: 0230.542.924, fax: 
0230.536.710, e-mail: primaria_forasti@
yahoo.com.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.
Olt, str.Crişan, nr.5, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de director, 
grad II, nivel studii S, la Direcția Resurse 
Umane, Tehnică şi Administrativă a Spita-
lului Județean de Urgență Slatina. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina în data de 07.05.2019, ora 
10.00, proba scrisă, şi proba interviu în 
termen de 4 zile de la data sustinerii probei 
scrise. Condiţii specifice de participare: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ştiințe economice; -vechime ȋn 
specialitatea studiilor: minimum 5 ani în 
specialitate. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, până în data de 
22.04.2019 şi trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Bibliografia de concurs este 
afişată la sediul unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obține la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNO sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Primăria Comunei Jilava din Județul Ilfov 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea  funcției publice de conducere 
vacante de Șef Birou, Gradul II al Biroului 
Investiții, Achiziții şi Proiecte Europene din 
cadrul Aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Jilava. Condiții de participare: 
Condiţii generale: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici, r(2) cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiţii specifice: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă  în domeniul ştiintelor ingine-
resti; -studii de masterat sau postuniversitare 
în domeniul administraţiei publice, manage-
ment sau în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani; -curs de 
perfecționare în domeniul  Achizițiilor, 
Proiectelor sau  Evaluării Proprietății  dove-
dite  prin deținerea de documente justifica-
tive în condiţiile legii. Concursul va avea loc 
la sediul Primăriei comunei Jilava din Sos. 
Giurgiului, nr.279, comuna Jilava Județul 
Ilfov. Proba scrisă se va susține în data de 
09.05.2019  ora 11.00. Interviul se va susține 
într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere vor fi  depuse de  în perioada  
05.04.2019 -24.04.2019, în termen de 20 zile 
de la data apariţiei anunţului în Monitorul 
Oficial al României, partea a III-a, la sediul 
sediul Primăriei  Comunei Jilava, Șos. Giur-
giului nr.279, comuna Jilava, Județul Ilfov la 
Compartimentul Resurse Umane şi Formare 
Profesională, tel/fax: 021.457.01.15/ 
021.457.11.71, e-mail: primaria_jilava@
yahoo.com. Persoana de contact  pentru 
relații suplimentare este doamna Ene 
Gabriela cu funcția publică de execuție de  
consilier, grad profesional asistent care 
asigură secretariatul comisiei de concurs şi 
poate fi contactată la numărul de telefon 
021.457.01.15/ int.104. Bibliografia şi alte 
date necesare desfăşurarii concursului de 
recrutare, sunt afişate la sediul instituției şi 
publicate pe pagina de internet a primăriei 
comunei Jilava ( www.primariajilava.ro). 
Dosarul de  înscriere la concurs, trebuie să 
conțină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guver-
nului nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare.

VÂNZĂRI CASE-VILE
l Vând casă şi teren 3.600 mp sau 1.800 mp 
teren intravilan, în zona Metropolitană 
Braşov. 0722/795.029; 0726/060.126.

CITAŢII
l Se citeaza numita Halmagean Ecaterina la 
Judecatoria Ineu pt data  de 17.04.2019, in 
dosar 190/246/2019, obiect revocare donatie 
in contradictoriu cu Halmagean Ioan.

l Numitul Lulciuc Cristinel cu ultimul domi-
ciliu com. Vulcan nr. 171, jud Braşov este 
citat în calitate de pârât în dosarul civil nr. 
2098/338/2018 aflat pe rolul Judecătoriei 
Zărneşti pentru termenul de judecată din 
03.05.2019 în proces cu Lulciuc Daniela 
Corina Georgiana având ca obiect divorț.   

l Numitul Ursulean Florin Dumitru cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraş Bucecea, 
str. Gării nr. 40, judeţul Botoşani, este chemat 
în instanţă, în data de 12.04.2019, ora 13:30, 
la Judecătoria Botoşani, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 17820/193/2018 având ca obiect 
“divorţ şi exercitarea autorităţii părinteşti”.

l Judecătoria Caracal, prin Sentința nr.2132 
d i n  0 5 . 1 2 . 2 0 1 8 ,  e m i s ă  î n  d o s a r u l 
nr.4551/207/2018, admite acțiunea formulată 
de reclamantul Mogos Mitică, domiciliat în 
comuna Osica de Jos, județul Olt, împotriva 
pârâtei Mogos Lenuța, cu acelaşi domiciliu şi 
dispune desfacerea căsătoriei din culpa 
exclusivă a pârâtei. Stabileşte locuința mino-
rului M.I.C. la domiciliul tatălui. Obligă 
pârâta la plata unei pensii de întreținere în 
suma de 250 lei. Dispune ca pârâta să-şi reia 
numele avut anterior încheierii căsătoriei, 
acela de Osman. Obligă pârăta la 360 lei 
cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 de zile de 
la comunicare.

l Se citeaza numita Precob Doinita Elena, cu 
ultim domiciliu cunoscut in sat Holboca, 
c o m u n a  H o l b o c a ,  j u d . I a s i ,  C N P 
2650730221190, fiica lui Precob Elena si 
Precob Gheorghe, in calitate de intimata,la 
Judecatoria Iasi, in dosar nr. 31717/245/2018 
cu termen de judecata la data de 12.04.2019, 
complet nr. C35, sala 3,avind ca obiect decla-
rarea judecatoreasca a mortii.

l Numitul, Durancea Nandis, cu domiciliul 
legal in mun. Tecuci, str. Bucovinei, nr. 2 jud. 
Galati, este citat la Tribunalul Galati la data 
de 22.04.2019,  in  dosarul  c ivi l  nr. 
1171/121/2019, sala 3, ora 12.00 in proces cu 
D.G.A.S.P.C. Galati, avand ca obiect plasa-
ment.

DIVERSE
l Unitatea administrativ teritorială 
Munteni-Buzău din judeţul Ialomiţa, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru Sector Cadastral nr. 2, înce-
pând cu data de 8 aprilie 2019, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei Munteni-
Buzău, str. Primăriei, nr. 116, judeţul 
Ialomiţa, conform art. 14, alin. (1) şi (2) din 
Legea Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare 
nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in fali-
ment prin procedura simplificata in dosarul 
nr. 4808/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform sentintei nr. 272 din 22.03.2019 
privind pe SC La Brancardierul Vesel SRL, 
cu termenele: depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului suplimentar 
26.04.2019, întocmirea tabelului suplimentar 
al creanțelor 24.05.2019, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 24.06.2019.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in fali-
ment prin procedura simplificata in dosarul 
nr. 259/105/2019, Tribunal Prahova, conform 
sentintei nr. 358 din 02.04.2019 privind pe SC 
TOBALEX ROX CONSTRUCT SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului suplimentar 
17.05.2019, întocmirea tabelului suplimentar 
al creanțelor 17.06.2019, întocmirea tabelului 

definitiv consolidat 17.07.2019.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită administrator judiciar prin Sentinta 
nr.1820/02.04.2019 Tribunalul Bucuresti 
Sectia a VII-a Civila, dosar nr. 110/3/2019, 
anunţă deschiderea procedurii generale a 
insolvenței debitorului Simalex 93 SRL, cu 
sediul în Bucuresti, Str. Bauxitei, nr. 3, sect 1, 
CIF 4214392, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/499/2018. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a creanţelor este 
17.05.2019. Termenul limită întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor este 06.06.2019. Termenul 
pentru întocmirea tabelului definitiv al 
creanţelor este 01.07.2019. Prima adunare a 
creditorilor la data de 11.06.2019 ora 14.00.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de administrator judiciar al Protruck 
Transport SRL desemnat prin sentinta civila 
nr.93 din data de 14.01.2019, pronuntata de 
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila in dosar nr. 
2039/93/2018, notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Protruck Transport SRL, cu sediul 
social in Loc. Otopeni, Oraş Otopeni,  Strada 
Sofia, Nr. 13, Etaj P, Judet Ilfov CUI  
13404116, nr. de ordine in registrul comer-
tului J23/652/2000. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Protruck Transport SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului Ilfov - secţia 
Civila, cu referire la dosarul nr. 3979/93/2018, 
in urmatoarele conditii:  a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
06.05.2019; b) termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 27.05.2019; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 21.06.2019; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 
03.06.2019, ora 14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 15.04.2019, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de administrator judiciar al Grup Electro 
Instal SRL desemnat prin sentinta civila 
nr.1835 din data de 02.04.2019, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 38043/3/2018, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Grup Electro Instal SRL, 
cu sediul social in Bucureşti Sectorul 3, Bule-
vardul Unirii, Nr. 68, Bloc K2, Scara 1, Etaj 7, 
Ap. 26, CUI  16295781, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/5253/2004. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Grup Electro Instal SRL 
vor formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
38043/3/2018, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii debito-
rului 17.05.2019; b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si comunicare 
a tabelului preliminar de creante 06.06.2019; 
c) termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 01.07.2019; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 
11.06.2019, ora 14.00;  e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 15.04.2019, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l S.C. QTEA S.R.L., cu sediul in Arad, str.
Bujor, nr. 28, tel.0257288992 doreste sa 
obtina reinnoirea autorizatiei de mediu 
pentru desfasurarea  activitatii cod CAEN 
3109 fabricarea de mobila n.c.a. Principelele 
faze ale procesului tehnologic sunt: -confecti-
onarea de schelete mobilier tapitat; -croit si 
cusut huse de stofa, PVC, piele; -prelucrat 
poliuretan, vata (croit, cusut, lipit); -tapitat si 
ambalat. Masuri de protectie a factorilor de 
mediu. Apa: canalizare. Aer: filtre si exhaus-
tare locala in saci. Sol: platforme betonate. 
Gestiunea deseurilor se face conform 
normelor in vigoare. Observatiile publicului 
formulate in scris/informatiile privind poten-
tialul impact asupra mediului pot fi depuse la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din 
Arad, B-dul Dragalina, nr. 16, tel 0257280331 
in timp de 10 zile lucratoare dupa data publi-
carii prezentului anunt.

l Servicii Imobiliare SRL, titular al planului 
P.U.Z.-“construire cladire parcare supraeta-
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jata, si servicii”, in localitatea Otopeni, 
anunta publicul interesat asupra Deciziei  
etapei de incadrare luata in cadrul sedintei 
Comitetului Special constituit din data de 
14.09.2016, urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii  de adop-
tare de catre autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii/ comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. 
Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea  anuntului.

l SC Tom Al Ver SRL, titular al planului 
P.U.Z.-,,complex commercial, amplasare 
totem, reclama luminoase, amenajare circu-
latii, parcaje si utilitati”, in localitatea  
Bragadiru, str.Muzelor, nr.1, anunta publicul 
interesat 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 benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 09:00-
11:00. Observatii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov in termen de 15 
zile de la data publicarii anuntului.

l SC Rorex Pipe SRL, cu sediul în orașul 
Buftea, str.Aviației, nr.33, județul Ilfov, 
anunță publicul interest asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației integrate 
de mediu pentru activitatea de fabricare a 
plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din 
material plastic conform anexei 1 a Legii 
278/2013, privind emisiile industriale, în 
categoria 6.7. Tratarea suprafeţelor materia-
lelor, a obiectelor sau a produselor utilizând 
solvenţi organici, în special pentru apretare, 
imprimare, acoperire, degresare, impermea-
bilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau 
impregnare, cu o capacitate de consum de 
solvent organic mai mare de 150kg pe oră 
sau mai mare de 200 de tone pe an. Informa-
țiile 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, București, tel./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 și propu-
nerile publicului se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov sau electronic la adresa de e-mail: 
office@apmif.anpm.ro și tel./fax: 430.15.23, 
430.14.02, până la data de 01.05.2019 (30 zile 
calendaristice de la data apariției anunțului).

l Dl. Stăncescu Șerban Vlad, din București, 
anunță publicul interesat că s-a solicitat 
avizul de mediu pentru proiectul Construcție 
case în comuna Joița, sat Bâcu, jud.Giurgiu, 
și s-a întocmit în prima variantă. Termenul 
de acceptare a comentariilor și sugestiilor 
este 21.04.2019 la Agenția pentru Protecția 
Mediului Giurgiu.

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, Latrepi 
SRL, cu sediul în Focșani, Str. Viilor, nr. 2A, 
județul Vrancea, anunţă public solicitarea de 
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „balastieră și stație de sortare 
-biliești aval stație de pompare”, amplasat în 
sat Biliești, comuna Biliești, județul Vrancea. 
Eventualele propuneri și sugestii din partea 
publicului privind activitatea menţionată, se 
vor prezenta în scris, sub semnătură și cu 
datele de identificare, în zilele de luni-joi, 
între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 
8.00-14.00, la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Vrancea - Focșani, str. 
Dinicu Golescu nr.2, județul Vrancea, telefon 
0237.216.812, unde se poate consulta și docu-
mentația tehnică depusă.

l Inspectoratul Teritorial al Poliției de Fron-
tieră Sighetu Marmației, cu sediul în Sighetu 
Marmației, strada Dragoș Vodă, nr.38, face 
cunoscută transmiterea fără plată către alte 
instituții publice pentru următorii câini de 
serviciu: rasa: Ciobănesc German, speciali-
zarea: Intervenție-Patrulare, numele: Pexa, 
nr. matricol: 982000168863317; rasa: Ciobă-
nesc German, specializarea: Intervenție-Pa-
trulare, numele: Nyg, nr. matricol: 
941000012398030. Informații se pot obține la 
tel.0262.314.528, int.26008.

l CMV Dr.Fechete SRL, prin Fechete 
Mircea Alin, titular al proiectului „Ampla-
sare incinerator în hala existentă”, propus a 

fi amplasat în comuna Otelec, localitatea 
Iohanisfeld, CF nr.400273, jud.Timiș, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Timiș, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Ampla-
sare incinerator în hala existentă”, propus a 
fi amplasat în comuna Otelec, localitatea 
Iohanisfeld, CF nr.400273, jud.Timiș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului APM Timiș, din munici-
piul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 
8.00-16.30, vineri, între orele 8.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmtm.anpm.ro -Secţiunea Acorduri 
de mediu. 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 Unitatea administrativ-teritorială Pleșoi, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.36, 40 și 41 începând cu 
data de 05.04.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Com.Pleșoi, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială Străoane, 
din județul Vrancea anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.4 și 10 începând cu 
data de 10.04.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul primăriei Straoane, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l În data de 24 aprilie 2019, ora 17.00, la 
Casa Tineretului, etaj II, Sala B, se convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Fundației 
Județene pentru Tineret Vâlcea. În cazul în 
care la data și ora stabilite nu se întrunește 
cvorumul necesar, adunarea generală este 
reconvocată în data de 25 aprilie 2019, ora 
17.00, la aceeași adresă. Persoanele, care vor 
reprezenta structurile asociative de tineret în 
cadrul adunării generale, sunt rugate să aibă 
asupra lor mandatul de reprezentare în 
original și cartea de identitate.  

l Convocare: Directoratul SC Schenker 
Logistics Romania SA, societate funcţionând 
în conformitate cu legile din România, admi-
nistrată în sistem dualist, cu sediul în Bucu-
rești, Calea Rahovei, nr.196C, sector 5, 
București, înregistrată la Registrul Comer-
ţului București cu nr.J40/9578/1994, 
CUI:5905159, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data de 
08.05.2019, ora 09.30 și Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la aceeași dată, 
ora 10.00. Cele două adunări vor avea loc la 
sediul Schenker Logistics Romania SA din 
București, Calea Rahovei, nr.196, sector 5, 
sala de ședințe 1, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 
07.05.2019, data de referință. Dacă la prima 
convocare a celor două adunări nu se va 
întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare 
Generală Ordinară și Extraordinară a Acți-
onarilor se va desfășura în același loc, cu 
aceeași ordine de zi, la data de 22.05.2019, 
ora 09.30, respectiv 10.00, pentru toți acțio-
narii Societății înregistrați în Registrul Acți-
onarilor până la sfârșitul Datei de Referință. 
I.Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor este următoarea: 
1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
Rapoartelor anuale întocmite de Directorat 
și Consiliul de Supraveghere asupra situaţi-
ilor financiare încheiate pentru anul 2018 ale 
SC Schenker Logistics Romania SA. 2.
Descărcarea de gestiune a membrilor Direc-
toratului SC Schenker Logistics Romania 

SA, pentru exercițiul financiar 2018. 3.
Prezentarea raportului auditorului indepen-
dent, firma Pricewaterhouse Cooper SRL, cu 
privire la Situaţiile financiare individuale 
încheiate la data de 31.12.2018 ale societății 
Schenker Logistics Romania SA. 4.Prezen-
tarea, aprobarea sau modificarea Situaţiilor 
financiare încheiate la 31.12.2018 (Bilanţul 
contabil, Contul de profit și pierdere, Situ-
aţia fluxurilor de numerar și Situaţia modifi-
cărilor capitalului propriu, alocare profit și 
stabilirea dividendului) ale Schenker Logis-
tics Romania SA. 5.Prezentarea, dezbaterea 
și aprobarea proiectului Bugetului de veni-
turi și cheltuieli pentru anul 2019. 6.Numirea 
unui auditor financiar și stabilirea duratei 
contractului acestuia sau prelungirea 
mandatului auditorului existent firma 
PriceWaterhouseCooper SRL, precum și 
durata prelungirii. 7.Revocarea mandatului 
deținut de Dl. Franz Helmut Schweighofer, 
în calitatea sa de membru al Consiliului de 
Supraveghere și numirea Domnului Martin 
Obermuller, în calitate de membru al Consi-
liului de Supraveghere. 8.Împuternicirea 
Președintelui Directoratului SC Schenker 
Logistics Romania SA- domnul Budinsky 
Albin, pentru îndeplinirea tuturor acţiunilor 
și formalităţilor necesare pentru înregis-
trarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/
sau oricăror documente potrivit reglementă-
rilor legale în vigoare sau depunerea aces-
tora la autorităţile competente. II.Ordinea de 
zi pentru Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor este următoarea: 1.Modifi-
carea actului constitutiv al societăţii în 
funcţie de deciziile luate de Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor Ordinară. 2. Diverse. 
Reprezentarea acţionarilor la lucrările 
adunării generale se va putea face și prin alte 
persoane decât acţionarii, pe bază de 
procură specială. Membrii consiliului de 
supraveghere și membrii Directoratului, 
directorii, ori funcţionarii societății nu îi pot 
reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nuli-
tăţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu 
s-ar fi obţinut majoritatea cerută conform 
dispoziţiilor art. 125 alin. (5) din Legea nr. 
31/1990- Legea societăţilor, republicată și 
modificată. Formularele de procură specială 
pot fi obţinute de la sediul societății sau de la 
sediile sucursalelor Schenker Logistics 
Romania din teritoriu și vor fi depuse în 
original la sediul societății sau la sediile 
Sucursalelor Schenker Logistics Romania 
din teritoriu cu cel puţin 48 de ore înainte de 
data ținerii adunării generale la prima 
convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului 
de vot, în cadrul adunării generale, conform 
dispozițiilor art. 125 alin (3) din Legea 
nr.31/1990- Legea societăţilor, republicată, cu 
completările și modificările ulterioare. Acțio-
narii coproprietari ai unei acțiuni trebuie să 
își desemneze un reprezentant comun pentru 
exercitarea dreptului de vot pentru acțiunea 
respectivă. Materialele aferente problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale 
a Acţionarilor se pot consulta la sediul socie-
tăţii începând cu data de 05.04.2019. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul socie-
tăţii sau la telefon 021.234.00.80. Schenker 
Logistics Romania SA prin Președinte Direc-
torat/Chairman Of The Management Board 
Dl./Mr. Albin Budinsky și Membru Direc-
torat Dl./Mr. Edgar-Alexandru Bleier 
Director Financiar/CFO.

l Convocator. In conformitate cu prevede-
rile Legii  nr. 31/1990 republicată, modificată 
și completată prin Legea 441/2006 si prin 
OUG 82/2007, Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Comerciale SC ICPE SAERP SA, 
cu sediul în București, str. Splaiul Unirii nr. 
313, sector 3, prin Președintele C.A convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor 
societăţii în ziua de vineri   17 mai 2019 la 
ora 13.30, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 17 
aprilie 2019 considerată ca dată de referinţă, 
la sediul societăţii, cu participarea tuturor 
acţionarilor în nume propriu și al acelora 
care vor putea fi reprezentaţi de alţi acţionari 
pe baza de împuternicire sau procură 
specială, având următoarea ordine de zi: 
Ordinea de zi: 1.Aprobarea situaţiei finan-
ciare pentru anul 2018, prin prezentarea 
Raportului Consiliului de Administraţie al 
Societăţii Comerciale S.C. Icpe Saerp S.A. 
2.Prezentarea Raportului Auditorului Finan-
ciar privind situaţiile financiare pe anul 2018 
ale S.C. Icpe Saerp S.A. 3.Repartizarea 
profitului net, stabilirea achitării dividen-
delor și fondului de participare al salariaţilor 
la profit, aferente anului 2018. 4.Descărcarea 

de gestiune a Consiliului de Administraţie. 
5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltu-
ieli al societăţii pentru exerciţiul financiar 
2019. 6.Măsuri privind reorganizarea și 
eficientizarea societăţii. 7.Diverse.  La sediul 
societăţii cu 15 zile înainte de data ţinerii 
ședinţei raportul de activitate anual va fi 
disponibil pentru toţi acţionarii (la cerere)  
pentru a fi consultat. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului, ședinţa se va ţine în ziua de 
sâmbătă 18 mai 2019 la ora 10.00 la sediul 
societăţii, cu aceeași ordine de zi. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul societăţii 
și/ sau la telefon secretariat nr. 021.346.72.73, 
persoană de contact sing. Elena Popa.                                             

l Consiliul de Administraţie al SC Industria 
Iutei SA cu sediul în București, str. Intr. 
Ferentari A, nr.72,Bl.12A, sector 5 convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
în data de 06.05.2019 ora 13.00 la S.C. Elec-
tromagnetica S.A., Calea Rahovei nr. 
266-268C, sector 5, București. În cazul în 
care adunarea nu este statutară, a doua 
convocare este pentru data de 07.05.2019 ora 
13.00, la aceeași adresă. -Ordinea de  zi este 
următoarea: 1.Prezentarea, dezbaterea și 
aprobarea Raportului de Gestiune al Consi-
liului de Administraţie pentru exerciţiul 
financiar 2018. 2.Prezentarea Raportului 
Comisiei de Cenzori cu privire la verificarea 
și certificarea bilanţului contabil încheiat la 
31.12.2018. 3.Prezentarea, dezbaterea și 
aprobarea bilanţului contabil, a contului de 
profit și pierdere și a repartizării profitului 
net, aferent exerciţiului financiar 2018. 4.
Descărcarea de gestiune a administratorilor 
pentru exerciţiul financiar 2018. 5.Prezen-
tarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pe anul 2018. 6.Revo-
carea membrilor Consiliului de Adminis-
traţie. 7.Alegerea noului Consiliului de 
Administraţie format din trei membri. 8.
Stabilirea remuneraţiei membrilor Consi-
liului de Administraţie pentru exerciţiul 
financiar 2019.

l Consiliul de Administraţie al SC Industria 
Iutei SA cu sediul în   București, str. Intr. 
Ferentari A, nr. 72, Bl. 12A, sector 5 
convoacă Adunarea Generală  Extraordinară 
a Acţionarilor în data de 06.05.2019 ora 
12.00 la S.C. Electromagnetica S.A., Calea 
Rahovei nr. 266-268C, sector 5, București. 
În cazul în care adunarea nu este statutară, a 
doua convocare este pentru data de 
07.05.2019 ora 12.00, la aceeași adresă. 
-Ordinea de  zi este următoarea: 1.Modifi-
carea Actului Constitutiv privind numărul 
membrilor  Consiliului de Administraţie  
prin reducerea de la cinci la trei membri.

l Convocare -Nr. 1/ 03.04.2019, a adunării 
generale extraordinare a acţionarilor. SC 
Piaţa de Gross Agroalimentară 1912 S.A. cu 
sediul în București, Str. Fântânica Nr. 36, 
Sector 2, CUI 612, J40/623/19916.2014. În 
temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, repu-
blicata, administratorul unic al societăţii 
comerciale  Piaţa de Gross Agroalimentară 
1912 S.A. cu sediul în București, Str. Fântâ-
nica Nr. 36, Sector 2, CUI 612, J40/623/1991, 
azi 03.04.2019, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în data de 
09.05.2019, ora 12:00, având următoarea 
ordine de zi: 1.Prelungirea mandatului admi-
nistratorului societăţii; 2.Înlocuirea cenzo-
rilor; 3.Reluarea activităţii societăţii 
începând cu data de 10.05.2019; 4.Actuali-
zarea actului constitutiv; 5.Diverse. Conform 
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, și 
a statului societăţii, participă la adunarea 
generală extraordinară acţionarii persoane 
fizice și juridice. Persoanele juridice vor fi 
reprezentate prin reprezentanţii legali, pe 
baza de împuternicire scrisă. Persoanele 
fizice care nu au posibilitatea să participe, 
sunt rugate să desemneze prin procură 
persoana care să le reprezinte, persoana 
respectivă neputând fi dintre administratorii 
sau funcţionarii societăţii. Lucrările adunării 
generale vor avea loc la sediul SC Piaţa de 
Gross Agroalimentară 1912 S.A. din 6 Bucu-
rești, Str. Fântânica Nr. 36, Sector 2. În situ-
aţia neîndeplinirii cvorumului necesar 
pentru prima convocare, Adunarea Generală 
Extraordinară se reprogramează pentru 
data de 10.05.2019, ora 12:00 la aceeași 
adresă. Informaţii suplimentare la secretari-
atul societăţii sau la tel. 0769.330.000, între 
orele 09:00 -17:00.

l Consiliul de Administraţie al Aedificia 
Carpati SA, cu sediul social în București, șos. 

Panduri nr. 94, sector 5, înregistrată în regis-
trul comerţului sub nr. J40/26548/1992, CUI 
2620769, în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată, cu completările și 
modificările ulterioare, precum și a actului 
constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru 
data de 8 mai 2019, ora 16, la sediul social al 
societăţii, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea și aprobarea raportului de acti-
vitate al Consiliului de Administraţie privind 
activitatea exercitată în anul 2018. 2. Discu-
tarea și aprobarea bilanţului și a situaţiilor 
financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de Consiliul de Administraţie și 
de auditorul financiar “Exias Consultants”, 
pentru exerciţiul anului 2018. 3. Aprobarea 
activităţii Consiliului de Administraţie și 
descărcarea de gestiunea anului 2018. 4. 
Prezentarea, discutarea și aprobarea buge-
tului de venituri și cheltuieli, precum și a 
programului de activitate pentru anul 2019. 
5. Stabilirea indemnizaţiei membrilor Consi-
liului de Administraţie și a salariului Directo-
rului General pentru anul 2019. 6. 
Mandatarea Consiliului de Administraţie în 
vederea aprobării prelungirii acordului de 
credit cu Banca Romana de Dezvoltare sau 
contractării de noi acorduri de credit în 
funcţie de necesităţi. 7.  Diverse. Dacă nu vor 
fi îndeplinite condiţiile de validitate la prima 
convocare, a doua convocare se stabilește 
pentru data de 9 mai 2019, ora 16, cu aceeași 
ordine de zi și în aceeași locaţie.

l Convocare: În conformitate cu prevede-
rile  articolului 117 din Legea societăților 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările  ulterioare, și având în vedere 
prevederile din Actul  Constitutiv al socie-
tăţii pe acțiuni  INTEC S.A. cu sediul social 
în  București, Sos. Olteniţei, nr.105, sector 
4, Consiliului  de  Administraţie al INTEC  
S.A, convoacă în ziua de 06.05.2019,  ora 
12:00, la sediul societăţii din București, 
Șos. Olteniţei, nr.105, sector 4, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
pentru toţi acţionarii INTEC S.A. înscriși 
în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
01.05.2019 (data de referinţă), cu urmă-
toarea Ordine de Zi: 1.Aprobarea majo-
rării  capitalului social al INTEC S.A.  prin 
conversia creanţei, în valoare de 8.000.000 
RON, deţinută asupra Societăţii de către  
acţionarul BG Management Consultants  
S.R.L., în acţiuni  nominative INTEC S.A.; 
se va proceda la majorarea capitalului 
social al INTEC S.A. cu suma de 8.000.000 
RON, de la valoarea actuală, de 100.000 
RON, la valoarea de 8.100.000  RON,  prin 
emiterea unui  număr de 3.200.000 de 
acţiuni  nominative noi,  fiecare având o 
valoare nominală de 2,5 RON/ acţiune, și la  
alocarea acestor  acţiuni nou emise către 
acţionarul BG Management Consultants  
S.R.L. în contul creanţei  anterior descrise; 
La finalizarea majorării de capital datoria 
societăţii faţă de acţionarul BG Manage-
ment Consultants  S.R.L., în valoare de 
8.000.000 RON, se va stinge. 2. Aprobarea  
actualizării Actului constitutiv al  INTEC 
S.A., conform celor de mai jos: Preambulul 
actului constitutiv se va actualiza conform 
Raportului Consiliului de Administraţie al 
INTEC S.A. din data de 26.02.2018 prin 
care s-a operat cesiunea de acţiuni de la 
fostul actionar UTTIS S.R.L. la actualul 
acţionar AGAM Development S.R.L., astfel 
că va avea următorul conţinut: „Acţio-
narii: BG Management Consultants 
S.R.L., persoană juridică română, cu 
sediul social în București, B-dul Naţiunile 
Unite nr.1, Ansamblul Gemenii Sitraco, bl. 
108A, et.8, biroul A8, camera 2, sector 5, 
înmatriculată în registrul comerţului sub 
nr. J40/11272/2002, CUI 14995398, repre-
zentată prin administrator unic, Bilteanu 
Dragos George, AGAM Development 
S.R.L., persoana juridică română, cu 
sediul social în București, B-dul Energetici-
enilor, nr. 13-15, Corp Administrativ, Et.1, 
Biroul nr.2, sector 3, înregistrată la Regis-
trul  Comerţului  București  sub nr. 
J40/2206/2006, având CUI/CIF 17852228/
RO17852228, reprezentată legal prin 
Administrator, Iliuta Remus, Dinescu 
Lucian, cetăţean român, cu domiciliul în 
București, str. Prevederii nr.15, bl. A12, sc. 
D, et.7, ap. 161, sector 3, identificat cu BI 
seria GT nr. 903901 eliberat la data de 
15.02.1996 de către Secţia 13 Poliţie, CNP 
1421120400075„ Se va reformula Art. 2, 
astfel: „Articolul 2. Acţionarii: Societatea 
are ca acţionari pe: BG Management 
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Consultants S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul social în Bucureşti, B-dul 
Naţiunile Unite nr.1, Ansamblul Gemenii 
Sitraco, bl. 108A, et. 8, biroul A8, camera 2, 
sector 5, înmatriculată în registrul comer-
ţului  sub nr.  J40/11272/2002,  CUI 
14995398, AGAM Development S.R.L., 
persoană juridică română, cu sediul social 
în Bucureşti, B-dul Energeticienilor, nr. 
13-15, Corp Administrativ, Et.1, Biroul 
nr.2, sector 3, înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  B u c u r e ş t i  s u b  n r. 
J40/2206/2006, având CUI/CIF 17852228/
RO17852228, şi Dinescu Lucian, cetăţean 
român, cu domiciliul în Bucureşti, str. 
Prevederii nr.15, bl. A12, sc. D, et. 7, ap. 
161, sector 3, identificat cu BI seria GT nr. 
903901 eliberat la data de 15.02.1996 de 
c ă t r e  S e c ţ i a  1 3  P o l i ţ i e ,  C N P 
1421120400075, denumiţi în continuare 
“Acţionari”. Se va reformula Art. 3, pct. 3.1 
si pct. 3.2, astfel: „Articolul 3. Capitalul 
social: 3.1 Capitalul social subscris este în 
valoare de 8.100.000  lei, din care aport în 
natură 10.810 lei şi aport în numerar  
8.089.190 lei. Capitalul social este integral 
vărsat. 3.2 Capitalul social este împărţit în 
3.240.000 de acţiuni nominative, fiecare 
acţiune având  o valoare nominală de 2,50 
lei.” Se va reformula Art. 4,  astfel: Arti-
colul 4. Structura capitalului social: 
Contributia Acţionarilor la capitalul social 
este următoarea: BG Management Consul-
tants  S.R.L., deţine un număr total de 
3.235.693 acţiuni nominative  cu o  valoare 
nominală de 2,50 lei per acţiune, reprezen-
tând un aport total de 8.089.232,5 lei la 
capitalul social al INTEC SA şi având un 
procent de participare la beneficii şi pier-
deri de 99,867%; aportul sau la capital este 
integral vărsat; AGAM Development 
S.R.L., deţine un număr total de 96 acţiuni 
nominative cu o valoare nominală de 2,50 
lei per acţiune, reprezentând un aport total 
de 240 lei la capitalul social al INTEC SA şi 
având un procent de participare la beneficii 
şi pierderi de 0,003%; aportul sau la 
capital este integral vărsat; Dinescu 
Lucian, deţine un total de 4.211 acţiuni 
nominative cu o valoare nominală de 2,50 
lei per acţiune, reprezentând un aport  
total de 10.527,5 lei la capitalul social al 
INTEC SA şi având un procent de partici-
pare la beneficii şi pierderi de 0,130%; 
aportul sau la capital este integral vărsat. 
Se elimină  Art. 15 Clauze Speciale, atat 
pct. 15.1 cât şi  pct. 15.2., iar Art. 16 va 
deveni astfel, Art. 15, conform celor de mai 
jos: „Articolul 15. Dispoziţii finale: 15.1 
Orice situaţie nereglementată de prevede-
rile acestui Act Constitutiv vor fi guvernate 
de prevederile corespunzătoare din Legea 
31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările ulterioare, şi 
ale altor legi aplicabile în România. 15.2 
Prezentul Act Constitutiv se poate modifică 
prin hotărârea Adunării Generale Ordi-
nare sau Extraordinare a Acţionarilor, 
după caz, cu respectarea condiţiilor indi-
cate în Legea 31/1990, republicată şi modi-
ficată.” 3. Împuternicirea dlui. Bezerghianu  
Niculai, Preşedinte al Consiliului de Admi-
nistraţie/ Director general al Societăţii, 
pentru a semna forma actualizată a actului 
constitutiv, conform celor aprobate de 
acţionari, respectiv împuternicirea dnei. 
Timari Daiana- Sanda,  legitimată cu CI 
seria RK  număr 178334  eliberată de 
SPCEP Sector 3  la data de 06.08.2018, 
pentru efectuarea menţiunilor necesare, 
conform celor aprobate de acţionari,  la 
Registrul Comerţului Bucureşti, semnătura 
sa, în executarea acestui mandat, urmând a 
fi opozabilă Societăţii. *** Materialele 
şedinţei vor putea fi consultate de către 
acţionari la sediul societăţii, conform legii. 
Votarea se poate face şi prin corespon-
denţă, respectiv prin scrisoare recoman-
dată cu confirmare de primire trimisă pe 
adresa Societăţii care să fie comunicată 
acesteia până la data şi ora stabilite prin 
convocarea Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor. Acţionarii pot fi repre-
zentaţi  în şedinţa Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor INTEC S.A.  
în baza unei împuterniciri speciale dată 
reprezentanţilor acestora. Asemenea împu-
ternicire va permite reprezentaţilor să 
participe şi să exercite dreptul de vot în 
numele şi pentru Acţionarul pe care-l 
reprezintă în Adunarea Generală, în limi-
tele şi cu condiţiile ce se vor menţiona în 
împuternicire. Procurile speciale se vor 
prezenta, în original, la sediul societăţii cu 
cel puţin 48 de ore înainte de data stabilită 
pentru ţinerea adunării. Dacă nu se vor 

îndeplini condiţiile necesare pentru validi-
tatea deliberărilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor la prima 
convocare, se convoacă o a doua şedinţă a 
acesteia în data de 07.05.2019, cu menţi-
nerea  locului, a orei, a ordinii de zi şi a 
datei de referinţă.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judetul Iasi, organi-
zeaza licitatie publica deschisa pentru: 
concesionare teren in suprafata de 101MP, 
domeniu privat, intravilan sat Uricani, 
NC87838, comuna Miroslava in data de 
12.04.2019 ora 11.00. Data limita depunere 
oferte: 12.04.2019 ora 09.00; concesionare 
pasune comunala de catre crescatorii de 
animale din comuna Miroslava in data de 
25.04.2019 ora 09.00. Data limita depunere 
oferte: 25.04.2019 ora 16.00. Caietul de 
sarcini poate fi obtinut de la Biroul Achizitii 
Publice din cadrul Primariei comunei Miro-
slava, judetul Iasi. Costul caietului de sarcini 
este de 50 lei.

l Continental 2000 SPRL -în calitate de 
lichidator judiciar al RO&KRIST SRL, 
organizează în data de 17.04.2019, la sediul 
lichidatorului din Sfântu Gheorghe, strada 
Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, selecție de 
oferte în vederea valorificării ca deşeu feros a 
utilajelor societății, din partea agenților 
economici autorizați să colecteze deşeuri 
feroase. Cantitatea estimată cca.20 tone. 
Ofertele însoțite de documentele justificative 
se vor comunica prin fax la: 0267.311.644, pe 
mail la adresa: contact@continental2000.ro 
sau depune personal la sediul lichidatorului 
până la data de 17.04.2019, ora 10.00. Infor-
mații suplimentare pe: www.continental2000.
ro sau tel.0728.137.515.

l RNP Romsilva Bucureşti prin Direcția 
Silvică Iaşi, cu sediul în Municipiul 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” depozi-
tate la armurier autorizat. 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, Compartimentul Pază şi 
Protecție Păduri, începând cu data de 
04.04.2019, în intervalul orar 8:30-14:00. 
Cuantumul garanției de participare la lici-
tație este de 10% din preţul minim de înce-
pere 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 solici-
tarea clarificărilor este 18.04.2019, ora 12:00. 
Data limită de depunere a documentelor de 
calificare (documentele obligatorii necesare 
participării la licitație) este 22.04.2019, ora 
08.30. Acestea se depun la Direcția Silvică 
Iaşi, județul Iaşi - Registratură. Prețul minim 
de începere al licitației este prezentat detaliat 
în Caietul de sarcini. Fiecare participant la 
licitație depune o singură cerere însoțită de 
documentele necesare şi obligatorii partici-
pării 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 
competentă în soluţionarea litigiilor apărute 
este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Admi-
nistrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul 
Iaşi, telefon 0232/260600”.

l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul 
în municipiul Oltenița, B-dul Republicii, 
nr.40, Județul Călăraşi, tel/fax: 0242/515.169; 
0242/515.087, anunță, organizarea licitațiilor 
publice deschise cu ofertă în plic pentru 
concesionarea unor terenuri aparţinând 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, 
cu destinaţia construire locuință, situate în 
intravilanul municipiului Olteniţa, după cum 
urmează: str. Zefirului, nr.17 -suprafață 314 
mp şi str. Zefirului nr.19 - suprafață 314 mp, 
în conformitate cu prevederile Regulamen-
tului privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice pentru concesionarea / 
închirierea/ vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat / închirierea bunurilor 
aparţinând domeniului public al munici-
piului Oltenița, aprobat prin H.C.L. nr.169/ 
31.10.2013, cu modificările ulterioare, cât şi 

cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu modificările 
şi completările ulterioare. Data, ora şi locul 
de deschidere a ofertelor, după cum 
urmează: Str. Zefirului nr.17 -17.05.2019, ora 
11:00; Str. Zefirului nr.19 -17.05.2019, ora 
11:30; Licitațiile vor avea loc la sediul Primă-
riei municipiului Oltenița, b-dul Republicii, 
nr.40. Prețul minim de începere al licitațiilor 
este echivalentul în lei la data efectuării plății 
a 0,20 euro/mp/an (curs B.N.R. la data efec-
tuării plății) pentru fiecare dintre terenurile 
situate în str. Zefirului nr.17 şi str. Zefirului 
nr.19. Ofertanții pot depune ofertele până la 
data şi ora limită, după cum urmează: Str. 
Zefirului nr.17 -15.05.2019, ora 12:00; Str. 
Zefirului nr.19 -15.05.2019, ora 12:00; Ofer-
tele se vor depune la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița din b-dul Republicii, 
nr. 40, într-un singur exemplar original. 
Documentele licitației se vor pune la dispo-
ziție începând cu data de 04.04.2019 la sediul 
Primăriei municipiul Oltenița, b-dul Repu-
blicii, nr.40, etaj 2, camera 22. Prețul de 
achiziție al caietului de sarcini este de 20 lei şi 
se va achita la casieria Primăriei munici-
piului Oltenița. Ofertanții sunt obligați să 
depună până la termenul limită de primire a 
ofertelor, dovada achitării garanției de parti-
cipare şi a contravalorii caietului de sarcini. 
Durata concesiunii: pe durata existenței 
construcției. Anunțul privind licitațiile 
publice deschise pentru concesionarea tere-
nurilor de mai sus, cu destinaţia construire 
locuință, situate în municipiul Oltenița, va fi 
afişat la panoul de afişaj al primăriei înce-
pând cu data de 03.04.2019. Solicitări de 
clarificări cu privire la documentaţia de 
atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, Birou Registratură, 
sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515.087, e-mail achizitii.primariaolte-
nita@gmail.com cu cel puţin 4 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofertanții rămân 
angajați prin termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Soluţionarea litigi-
ilor apărute în legatura cu atribuirea, înche-
ierea, executarea, modificarea şi încetarea 
contractului de concesiune, precum şi a celor 
privind acordarea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor Legii contencio-
sului  administrativ nr.554/2004,  cu 
modificările si completarile ulterioare. Acţi-
unea în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se afla sediul concedentului. 
Data transmiterii spre publicare a anunțului: 
05.04.2019. Primar -Ţone Petre,  întocmit 
-Zavalaş Liviu.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucu-
resti, sector 1, B-dul Lascar Catargiu, nr.54, 
organizeaza licitatie publica deschisa pentru 
inchirierea unei suprafete de 60 mp din 
incinta cladirii administrative, situat in loca-
litatea localitatea Ghimbav, str. Aeroportului 
nr.2, judetul Brasov, cu destinatia -atelier 
reparatii. Data limita pentru depunerea 
ofertelor este 11.04.2019, ora 10,00 la sediul 
AR. Data de deschidere a ofertelor este 
11.04.2019, ora 11,00. Contractele de inchi-
riere se vor incheia pentru o perioada de 10 
ani. Caietul de sarcini se poate ridica de la 
sediul AR. Tel/fax. 021.312.36.19.

l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organi-
zează în data de 3.05.2019, ora 10.00, la 
sediul unităţii administrativ-teritoriale, lici-
taţie publică deschisă pentru concesionarea 
suprafeței de teren de 3.000mp aflată în 
domeniul privat al comunei Aroneanu şi 
identificată cu nr.cadastral 64556, în vederea 
amenajării unui siloz pentru cereale, garaj şi 
rampă pentru utilaje agricole, precum şi 
construire anexă gospodărească a exploata-
ției agricole. Caietul de sarcini poate fi achizi-
ționat de la sediul Comunei Aroneanu, la 
prețul de 100Lei. Garanția de participare 
este în cuantum de 2.348Lei. Persoanele 
interesate vor depune documentaţia de parti-
cipare la licitaţie până în data de 02.05.2019, 
ora 16.00, la sediul Comunei Aroneanu, 
Compartiment Ghişeu Unic. Relaţii supli-
mentare la telefon/fax: 0232.299.255.

l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organi-
zează în data de 3.05.2019, ora 9.00, la sediul 
unităţii administrativ-teritoriale, licitaţie 
publică deschisă pentru concesionarea supra-
fețelor de teren de 7.500mp şi 7.500mp, aflate 
în domeniul privat al comunei Aroneanu şi 
identificate cadastral cu nr.63.755 şi 63.756 în 
vederea construirii şi amenajării unei fabrici 
pentru prelucrarea şi conservarea fructelor şi 
legumelor, producerea sucurilor de fructe şi 

legume şi fabricarea vinurilor din struguri. 
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la 
sediul Comunei Aroneanu, la prețul de 
100Lei. Garanția de participare este în 
cuantum de 5.000Lei. Persoanele interesate 
vor depune documentaţia de participare la 
licitaţie până în data de 02.05.2019, ora 16.00, 
la sediul Comunei Aroneanu, Compartiment 
Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la telefon/
fax: 0232.299.255.

l Inspectoratul Teritorial al Poliției de Fron-
tieră Sighetu Marmației organizează în data 
de 15.04.2019, ora 10.00, licitație publică cu 
strigare pentru închirierea unui spațiu 
pentru instalarea unui bancomat la sediul 
STPF Suceava din municipiul Rădăuți, 
strada Calea Bucovinei, 23-25, județul 
Suceava. În cazul neatribuirii contractului 
datorită neîndeplinirii condițiilor de partici-
pare, licitația se va repeta în data de 
22.04.2019, în aceleaşi condiții de publicitate. 
Documentatia pentru participare la licitație 
va putea fi obținută de la sediul Serviciului 
Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, 
din municipiul Rădăuți, strada Calea Buco-
vinei, 23-25, județul Suceava, contra sumei de 
5Lei. Informații se pot obține la tel. 
0230.562.171, int.26172 -Lupaiescu Florin.

l Anunț de vânzare. În data de 15.04.2019, 
ora 13.30, va avea loc la sediul Primăriei 
Sector 3 din Şos. Mihai Bravu nr. 428 (în 
incinta Liceului Mihai Bravu), et. 2, sector 3, 
vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a 
spaţiului comercial situat în Str. Cavafii Vechi 
nr. 17, parter, sector 3. Spaţiul comercial ce 
urmează a fi scos la licitaţie reprezintă 
anexele spaţiului situat în Str. Cavafii Vechi 
nr. 17, parter, sector 3, proprietate personală 
prin intermediul căruia se face accesul, 
compus din grup sanitar, hol şi depozit în 
suprafaţă de 11,88 mp şi cotă indiviză teren 
în suprafaţă de 2,33 mp. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 10.000 euro. Pentru relaţii 
suplimentare puteţi suna la Compartimentul 
Spaţii Comerciale din cadrul Primăriei 
Sector 3 -tel. 021.341.08.43.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str.1 Decem-
brie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călăraşi, organizează licitaţie publică 
cu strigare pentru vânzarea unui imobil 
reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat 
în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călă-
raşi nr. 187/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică cu strigare a 
unui imobil aflat în domeniul privat al jude-
ţului Călăraşi. Imobilul scos la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare este compus din 
11 construcţii, în suprafaţă construită totală 
de 2.099mp şi teren în suprafaţă măsurată 
totală de 23.406mp şi 23.402mp suprafaţa din 
acte şi reprezintă fostul spital Dor Mărunt. 
Imobilul are numărul cadastral 22560 (nr.
vechi 810), înscris în Cartea Funciară 
nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii Dor 
Mărunt. Preţul de pornire a licitaţiei publice 
cu strigare este de 273.920Lei. Dosarul de 
licitaţie poate fi procurat zilnic de la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, 
din municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 
1918, nr.1A, bloc A24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călăraşi, începând cu data de 
05.04.2019, ora 9.00, până pe data de 
12.04.2019, ora 13.00, la preţul de 300Lei. 
Garanţia de participare la licitaţie este de 
5.478Lei. Documentele de participare la licitaţie 
sunt cele menţionate în Instrucţiunile consti-
tuite ca anexă la HCM nr.262/20.12.2018 şi vor 
fi depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, 
nr.1A, bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul Călă-
raşi, până pe data de 19.04.2019, ora 13.00. 
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi în 
data de 22.04.2019, ora 13.00, în prezenţa 
tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei 
cu ofertanţii calificaţi la licitaţia publică cu 
strigare să aibă loc pe data de 22.04.2019, ora 
14.00. la sediul Direcţiei Judeţene de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi. Licitaţia va avea loc în sala de 
şedinţe a Direcţiei Judeţene de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi pe data de 07.05.2019, ora 13.00. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteți adresa 
d-nei Enciu Dorina, telefon: 0342.405.912.

l 1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefon/ fax şi/ 
sau adresa de e-mail a persoanei de contact 
etc: Primăria oraşului Ştefăneşti, Princi-
pală/1, Ştefăneşti, județul Botoşani, telefon 
0231.564.101, fax 0231.564.381, e-mail 
primaria@stefanesti-bt.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: teren 
situat în intravilanul oraşului Ştefăneşti, ce 
face parte din P.C.1170, Carte Funciară nr. 
53492, în suprafață de 1580,00 mp, bun 
domeniul privat al oraşului Ştefăneşti, 
județul Botoşani. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: documentația 
de atribuire a concesiunii se poate obține 
prin cumpărare de la sediul concedentului 
din oraşul Ştefăneşti, str. Ştefan Luchian 
nr. 4. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
registratura Primăriei Ştefăneşti din str. 
Ştefan Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2006: Prețul este de 50 lei setul şi se 
poate achita la casieria unității din str. 
Ştefan Luchian nr. 4. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 22.04.2019 
ora 14:00. 4. Informaţii privind ofertele: 
fiecare ofertant poate depune o singură 
ofertă. 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 24.04.2019, ora 14:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Ofertele se 
depun la sediul concedentului, Registra-
tură, U.A.T.O. ŞTEFĂNEŞTI, judeţul 
Botoşani, str. Ştefan Luchian nr. 4. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
25.04.2019 ora 10:00 la sediul U.A.T. 
ŞTEFĂNEŞTI, str. Ştefan Luchian nr. 4. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Botoşani, municipiul 
Botoşani, Strada Maxim Gorki nr. 8, Boto-
şani ,  cod  poşta l  710222 ,  t e le fon: 
0231.511.739, fax: 0231.531.832, e-mail: 
tr-botosani@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 03.04.2019.

PIERDERI
l Pierdut contract de vânzare - cumpărare 
pe numele Untea Marin şi Untea Mariana, 
pentru  imobi lu l  s i tuat  în  comuna 
Zâmbreasca judeţul Teleorman, imobilul are 
număr cadastral 36 înscris în CF 20035, 
provenită din converse de pe hârtie a CF nr. 
63 a localităţii  Zâmbreasca judeţul 
Teleorman. Încheierea de autentificare nr. 
1409 din data de 31.03.2011, a fost făcută la 
Notar Public Raluca Matei. Contractul se 
declară nul.

l Pierdut certificat competenţă profesională 
pentru transportul rutier de marfă, nr. 
0044134, emis de Autoritatea Rutieră 
Română, pe numele Praporgescu Petrişor la 
data de 28.04.2018. Îl declar nul.

l Pierdut autorizaţie de funcţionare a poli-
gonului de tragere seria FP nr. 0193, elibe-
rată de Inspectoratul de Poliţie al judeţului 
Arad nr. 21554 din 17.12.2008, pe numele AR 
–Alic SRL Arad.

l Pierdut card european de sănătate pe 
numele Moise Florentin. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare, firma 
Negru Brand SRL, J40/4460/04.04.2013, 
seria B nr. 3468496, adresa în Şos. Sălaj nr. 
349 sector 5, eliberat la data de 07.11.2017 de 
către Oficiul Naţional al Registrului Comer-
ţului Bucureşti. Îl declar nul.

l MIRIOS POWER SRL, J3/1378/2005, 
CUI 17807944 cu sediul in Pitesti, str. Darzu 
(Caporal Dogaru) nr. 4, jud. Arges declar 
pierdut si nul certificatul de inregistrare al 
societatii.


