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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

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

l Firmă germană angajează munci-
tori în domeniul ambalare carne și 
produse din carne. Nu se percepe 
comision, nu sunt intermediar. Infor-
m a ț i i :  t e l :  0 0 4 0 7 7 0 6 5 0 9 1 6 ; 
004901735459953.

l SC Igorika SRL angajează șofer. 
Candidatul trebuie sa aibă cunoștințe 
bune de mecanică, o vechime minimă 
de 12 ani. Cunoașterea obligatorie a 
limbilor: română, rusă și germană. 
Candidatul ideal trebuie sa fie dispo-
nibil pentru deplasări îndelungate în 
Federația Rusă. Persoanele eligibile 
sunt rugate să sune la nr. tel. 
+4074231583/ +40759644545 sau să 
trimită CV-ul pe adresa de mail: 
igorika.s.r.l@mail.ru. Selecția va avea 
loc pe 07.05.2019.

l Casa Judeţeană de Pensii Ilfov 
organizează concursul de recrutare la 
sediul Casei Judeţene de Pensii Ilfov, 
Bl. Lacul Tei nr.17, sector 2, Bucu-
rești, în data de 15 mai 2019, orele 
10:00 proba scrisă, iar interviul în 
data de 17 mai 2019, începând cu 
orele 10:00 pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar vacantă 
de Consilier, clasa I, grad profesional 
principal, în cadrul Serviciului Plăţi 
Prestaţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Casa Judeţeană de Pensii 
Ilfov, Compartimentul Resurse 
Umane, cu sediul în București, B-dul 
Lacul Tei, nr.17, sector 2, telefon 
021/212.12.26.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Buzău organizează 
concurs în data de 28.05.2019 (proba 
scrisă) și 03.06.2019 (interviul) pentru 
ocuparea unui post vacant de consi-
lier cadastru, gradul II, și a unui post 
vacant de referent, treapta II, cu 
încadrare pe perioadă nedeterminată. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 
d i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se depun până la data de 
20.05.2019, ora 16.30, la sediul insti-
tuţiei. Detalii privind condiţiile speci-
fice, bibliografia și tematica de 
concurs sunt disponibile pe pagina 
oficială: www.ocpibz.ro. Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Buzău, din Buzău, b-dul 
Nicolae Bălcescu, nr.48, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat 
și Petiții, telefon: 0238.711.036.

l Clubul Sportiv Școlar Tulcea, cu 
sediul în localitatea Tulcea, str.Spita-
lului, nr.3, judeţul Tulcea, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 

electrician, conform HG nr.286/2011. 
Condiţii de participare la concurs: 
-absolvent studii medii și de speciali-
tate sau cursuri de calificare în 
meserie; -vechime minimă în muncă 
5 ani; -stare de sănătate corespunză-
toare; -abilități practice; -disponibili-
tate la un program flexibil. Concursul 
se va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 29.05.2019, ora 10.00; -proba 
practică în data de 30.05.2019, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
31.05.2019, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Clubului Sportiv Școlar Tulcea. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Clubului Sportiv Școlar Tulcea, 
persoană de contact: Gheorghe Nico-
leta, telefon: 0240.532.124, fax: 
0240.532.771.

l Anunţ  concurs de recrutare - func-
ționar public. Comuna  Cermei, cu 
sediul în: localitatea Cermei, str.-., 
nr.304, jud. Arad, în baza Legii nr.  
188/1999, rerepublicată(r2) și actuali-
zată, organizează concurs de recrutare  
pentru ocuparea unei  funcţii publice  
vacante, pe durată nedeterminata, 
pentru funcția publică de execuție: - 
Referent  clasa III, grad profesional : 
superior  din cadrul compartimentului 
impozite-taxe   al Aparatului de Speci-
alitate al Primarului comunei Cermei. 
Facem menţiunea că, ne încadrăm în 
cheltuielile de personal aprobate prin 
buget. Datele de organizare a concur-
sului sunt:  - pentru proba scrisă: 
06.06.2019 orele 10,00; - proba de 
interviu  în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise, asa cum este stipulat de art. 56 
alin. 1 din HG nr. 611/2008; Termenul 
limită de depunere a dosarelor  va fi  
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial partea a III-a, un 
ziar de largă circulaţie și la sediul 
instituției. Condiții de participare la 
concurs: pentru  referent  clasa III,  
grad profesional : superior. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condiții: - studii medii  absolvite cu 
diploma de bacalaureat. -vechimea 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare : minimum 7 ani; Bibliografia: 
Constituția României,  Legea nr. 215/ 
2001 , Republicată și actualizată 
Legea nr. 188/1999, republicată și 
actualizată precum  și Legea nr. 
7/2004 privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, republicată, asa 
cum este stipulat de art. 21 alin. 4 din 
HG nr. 611/2008. De asemenea 
conține Legea nr. 227/2015-Codul 
Fiscal, actualizată  precum și HGR. 
nr. 1/ 2016  Hotarare pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  
actualizată. Condiţiile de participare 
la concurs bibliografia stabilită și atri-

buțiile din Fișa postului sunt afișate  la 
sediul instituţiei și pe site-ul acesteia  
www.comuna-cermei.ro. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei  comunei Cermei, nr. 304, 
jud. Arad, tel  0257-328101.

l Primăria Comunei Andreiașu de 
Jos, judeţul Vrancea, organizează la 
sediul său din comuna Andreiașu de 
Jos, judeţul Vrancea, în data de 
06.06.2019, ora 10.00 (proba scrisă), 
data și ora interviului vor fi comuni-
cate ulterior, concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a urmă-
toarei funcții publice de execuție 
vacante: -referent, clasa III, grad 
profesional asistent, în cadrul 
Compartimentului Asistență Socială 
-1 post. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și comple-
tările ulterioare. Condițiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției publice: 
-studii liceale, respectiv studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune la 
sediul instituţiei în termen de 20 zile 
de la publicare. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul Primăriei Andreiașu 
de Jos, județul Vrancea. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Andreiașu de Jos, persoană de 
contact: Năstase Silvia, având funcția 
de consilier asistent în cadrul 
Compartimentului de Resurse 
Umane, la telefon: 0374.054.984, fax: 
0374.096.567, e-mail: primariaandre-
iasuvn@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant, 
conform HG nr.286/2011, de îngriji-
toare la Secția Chirurgie Generală a 
Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc. Calendar concurs: 
-28.05.2019, ora 12.00 -proba scrisă; 
-30.05.2019, ora 12.00 -proba prac-
tică. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul 
RUNOS și Contencios al Spitalului 
Municipal Câmpulung Moldovenesc 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de 
înscriere la concurs; -copie dupa 
certificatul de naștere, căsătorie, 
naștere a copiilor, buletin, diplomă de 
studii; -copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă; -fișa medi-
cală; -curriculum vitae; -recomandare 
de la ultimul loc de muncă, acolo 
unde este cazul; -cazier judiciar. Taxa 
concurs: 100Lei. Condiţii specifice: 
-studii: școală generală; -nu se solicită 
vechime în muncă. Relaţii suplimen-
tare referitoare la tematică și biblio-

grafie se pot obține de la sediul 
unităţii sau la telefon: 0230.312.023, 
între orele 7.30-16.00, persoană de 
contact: Mera Nicoleta.

l Muzeul Naţional Bran, judeţul 
Brașov, organizează concurs, în 
conformitate cu art.11 al.(1), alin.(3) 
și alin.(4), art.18 alin.(2) și Anexei nr.2 
pc.I/II din HG nr.90/2010 și HG 
286/2011, pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiilor 
contractual vacante: -referent de 
specialitate II, 2 posturi, studii superi-
oare, vechime minim 3 ani; -paznic, 1 
post, studii medii, atestat de paznic, 
vechime minim 3 ani; -șofer, 1 post, 
studii medii, vechime minim 3 ani. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -29.05.2019, 
ora 11.00, proba scrisă; -data și ora 
interviului vor fi comunicate ulterior. 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor: 20.05.2019. Locul de desfășu-
rare a concursului: Muzeul Naţional 
Bran, str.Aurel Stoian, nr.14, 
persoană de contact: Mititean Nico-
leta Liliana, tel. 0745.126.153. 

l Muzeul Naţional Bran, judeţul 
Brașov, organizează concurs, în 
conformitate cu art.11 al.(1), alin.(3) 
și alin. (4), art.18 alin.(2) și Anexei 
nr.2 pc.I/II din HG nr.90/2010 și HG 
286/2011, pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiilor 
contractual vacante: -muzeograf II, 1 
post, studii superioare, nu se cere 
vechime; -restaurator lemn, 1 post, 
studii superioare de specialitate, nu se 
cere vechime. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: 
-28.05.2019, ora 11.00, proba scrisă; 
-data și ora interviului vor fi comuni-
cate ulterior. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 20.05.2019. 
Locul de desfășurare a concursului: 
Muzeul Naţional Bran, str.Aurel 
Stoian, nr.14, persoană de contact: 
Mititean Nicoleta Liliana, tel. 
0745.126.153.

l Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Buzău, cu sediul în 
localitatea Buzău, str.Unirii, bl. 
11D-E, judeţul Buzău, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuție de inspector, clasa I, gradul 
profesional principal -Compartiment 
Economic, Financiar și Contabilitate, 
Resurse Umane, Administrative și 
Achiziții Publice. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției astfel: 
-Proba scrisă în data de 05.06.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
10.06.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă și cel puțin 5 ani vechime 
în specialitatea studiilor. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 

sediul instituției din Buzău, str. 
Unirii, bl. 11D-E, județul Buzău. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din 
HG nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografia 
se afișează la sediul instituției și pe 
site-ul Agenției Județene pentru Plăți 
și Inspecție Socială Buzău: www.
buzau.mmanpis.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obține la tel.0238.722.027, 
persoană de contact: Bănică Daniela 
(consilier juridic), telefon/fax: 
0238.722.027/0238.724.660, e-mail: 
ajpis.buzau@mmanpis.ro

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat și Probleme Speciale 
-Unitatea Teritorială 370, cu sediul în 
com.Ionești, jud.Vâlcea, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de execuţie 
de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, Comp.Tehnic, în data de 
05.06.2019 -ora 10.00 (proba scrisă) și 
07.06.2019 -ora 10.00 (interviul), la 
sediul din comuna Ionești, judeţul 
Vâlcea, în următoarele condiţii. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
fundamental -științe inginerești, 
ramura de știință -inginerie meca-
nică, mecatronică, inginerie indus-
trială și management, domeniul de 
licență -inginerie genistică, speciali-
zarea -mașini și utilaje de geniu; 
-vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minim 7 ani; -să îndepli-
nească condiţiile generale pentru 
ocuparea funcţiei publice conform 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Coordonate de contact 
pentru primirea dosarelor de concurs: 
Administraţia Naţională a Rezervelor 
de Stat și  Probleme Speciale 
-Unitatea Teritorială 370, com.
Ionești, judeţul Vâlcea, telefon: 
0250.763.033, fax: 0250.763.058, 
e-mail :  ut370@anrsps.gov.ro, 
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persoană de contact: Dospina 
Tatiana, referent, tel.0749.244.811.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Ilfov anunţă: Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Ilfov în temeiul 
H.G. nr. 611/2008, organizează 
concurs pentru ocuparea functiei 
publice de executie vacante, de consi-
lier, clasa I, grad profesional superior 
la Serviciul Calitatea Factorilor de 
Mediu în data de 06.06.2019 -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 licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime 
în specialitatea studiilor -minim 7 ani. 
Condiţiile de desfășurare, de partici-
pare 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 Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, 
localitatea București, Șos.Vergului, 
nr.12, Sector 2, organizează la sediul 
spitalului concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual de 
execuție, temporar vacant, perioadă 
d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011: 1 post asistent medical 
generalist -Secția Chirurgie Generală. 
Condițiile generale specifice pentru 
ocuparea postului asistent medical 
generalist sunt: -diplomă de școală 
sanitară; -postliceală sau echivalentă; 
-6 luni vechime în specialitate; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Data concursului: 21.05.2019, ora 
10.00 -proba scrisă; 27.05.2019 -inter-
viul, ora 10.00. Data-limită de depu-
nere a dosarelor: 13.05.2019, ora 
15.00. Calendarul de desfășurare a 
concursului, bibliografia și tematica 
se afișează la sediul și pe site-ul spita-
lului: www.spitalmalaxa.ro. Date de 
contact :  ec .Anghel  Danie la , 
tel.021.255.50.85.

l Primăria comunei Gângiova, jud.
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii publice 
de execuţie vacante: 1.Funcția 
publică de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant- Comp. Impo-
zite și Taxe locale. Concursul constă 
în desfașurarea a 2 probe: proba 
scrisă ce se va susţine în data de 
11.06.2019, ora 10.00, proba interviu 
ce se va susţine în data de 13.06.2019, 
ora 10.00. Condiţii de participare la 
concurs: Condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999 
(r), cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice: studii 
universitare de licentă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, in dome-
niul economic, pentru funcţia publică 
de la poziţia nr.1; -nu necesită 
vechime. Probele vor fi susţinute la 
sediul Primăriei comunei Gângiova. 
Dosarele de concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a (termen limită 
27.05.2019) și trebuie să conţină: 
formularul de înscriere prevăzut în 
Anexa 3 la HG nr.611/2008, cu modi-
ficările și completările ulterioare; 
copia actului de identitate; copiile 
diplomelor de studii și ale altor acte 
care atestă efectuarea unor speciali-
zări; copia carnetului de muncă sau, 
dupa caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea in muncă; cazierul judiciar; 
adeverinţă care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului; declaraţia pe 
proprie răspundere din care să ateste 
că nu a desfășurat activităţi de poliţie 
politică. Formularul de înscriere este 
pus de Primăria comunei Gângiova 
la dispoziţia candidaţilor. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul instituţiei sau la telefon: 
0251.351.505, persoana de contact: 
Dimulescu Marina Genoveva- 
inspector asistent.

l Direcţia pentru Agricultură Jude-
ţeană Vâlcea, organizează la sediul 
său din Municipiul Rm. Vâlcea, 
strada Oituz, nr. 7, judeţul Vâlcea, 
concurs pentru promovarea în grad 
imediat superior celui deţinut a 
următoarei funcţii publice de execuţie 
de consilier asistent, în consilier, grad 
profesional principal, în cadrul 
Compartimentului financiar contabi-
litate, resurse umane, juridic, achiziţii 
publice, administrativ și relaţii 
publice: Condiţii de desfășurare a 
concursului: concursul se va desfă-
șura în ziua de 03.06.2019, ora 10,00 
(proba scrisă), interviul  se va sustine 
in conditiile  art.56 din HG 611/2008, 
dosarele se depun la sediul Direcţiei 
pentru Agricultură Judeteana Valcea, 
secretariatul comisiei de concurs, in 
termen de 20 zile de la publicarea in 
Monitorul Oficial, conţinând obliga-
toriu documentele prevazute în art.49 
alin (1) din Hotararea 761/2017. 
Condiţii de participare la concurs: 
Pentru a participa la concursul de 
promovare candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, R2, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici; Condiţii specifice: Relatii 
suplimentare se pot obtine la sediul 
Directiei pentru Agricultura Jude-
teana Valcea din Municipiul Rm.
Valcea, strada Oituz, nr.7, telefon 
0250739920.

l Primăria Comunei Gârla Mare, 
judeţul Mehedinţi, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a postului funcție 
publică vacantă de inspector, grad 
debutant, clasa I, Compartiment 
Agricol și Fond Funciar. Probele 
stabilite pentru concurs: a) selecţia 
dosarelor de înscriere; b) proba scrisă; 
c) interviul. Se pot prezenta la urmă-
toarea probă numai candidaţii decla-
raţi admiși la proba precedentă. 
Concursurile se vor organiza la sediul 
primăriei astfel: -proba scrisă pe 
10.06.2019, ora 11.00, și -interviul pe 
13.06.2019, ora 11.00. Condiţiile de 
participare la concurs: 1.Inspector, 
grad debutant, clasa I, Compartiment 
Agricol și Fond Funciar: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă și să înde-
plinească condițiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea 188/1999, 
privind Statutul funcționarilor 
publici, cu modificările și completă-
rile ulterioare; -vechime: fără 
vechime. Dosarele de concurs se 
depun de candidaţi la sediul Primă-
riei Comunei Gârla Mare în termen 
de 20 de zile de la data afișării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei. Mai multe informaţii la sediul 
primăriei și la numărul de telefon: 
0252.393.012. Dosarele de concurs 
vor conţine în mod obligatoriu: a)
formularul de înscriere; b) curriculum 
vitae, modelul comun european; c)
copia actului de identitate; d)copii ale 
diplomelor de studii, certificatelor și 
altor documente care atestă efectu-
area unor specializări și perfecţionări; 
e)copie a diplomei de master sau de 
studii postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, management 
ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, după caz; 
f)copia carnetului de muncă și, după 
caz, a adeverinţei eliberate de anga-
jator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă și, după 
caz, în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice; g)copia 
adeverinţei care atestă starea de sănă-
tate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie al 
candidatului; h)copia adeverinţei care 
atestă starea de sănătate corespunză-
toare pentru efort fizic, în cazul func-
ţiilor publice pentru a căror ocupare 
este necesară îndeplinirea unor 
condiţii specifice care implică efort 
fizic și se testează prin probă supli-
mentară; i) cazierul judiciar; j) decla-
raţia pe propria răspundere sau 
adeverinţa care să ateste calitatea sau 
lipsa calităţii de lucrător al Securităţii 
sau colaborator al acesteia. Biblio-
grafia constă în următoarele acte 
normative: 1.Constituția României; 
2.Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici, actualizată și 
republicată; 3.Legea nr.7/2004, 
privind Codul de conduită a funcțio-
narilor publici, republicată; 4.Legea 
215/2001, privind administrația 
publică locală; 5.Ordonanța nr.28 din 
27 august 2008 (*actualizată*), 

privind registrul agricol; 6.Legea 
18/1991, privind fondul funciar; 7.
Lege nr.145 din 21 octombrie 2014, 
pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol; 8.Legea fondului 
funciar 18/1991; 9.Legea 169/1997, 
pentru modificarea și completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991; 
10.Legea 1/2000, pentru reconstitu-
irea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 și ale 
Legii nr.169/1997; 11.Legea 247/2005, 
privind reforma în domeniile proprie-
tății și justiției, precum și unele 
măsur i  adiacente* .  12 .HGR 
nr.890/2005, pentru aprobarea Regu-
lamentului privind procedura de 
constituire, atribuțiile și funcționarea 
comisiilor pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenu-
rilor, a modelului și modului de atri-
buire a titlurilor de proprietate, 
precum și punerea în posesie a 
proprietarilor.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Dâmbo-
vița  organizează în data de 
27.05.2019, ora 10.00, la sediul din 
strada I.C.Vissarion, nr.1, în limita 
posturilor vacante prevăzute în statul 
de funcții, concurs sau examen 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante corespunzătoare unor 
funcții contractuale de execuție: -2 
posturi de kinetoterapeut debutant în 
cadrul Complexului de recuperare și 
reabilitare pentru copii cu handicap 
Târgoviște; -1 post de masor principal 
în cadrul Complexului de recuperare 
și reabilitare pentru copii cu handicap 
Târgoviște; -1 post de psiholog stagiar 
în cadrul Complexului de Servicii 
Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”; 
-1 post de kinetoterapeut în cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Târgoviște „Casa Soarelui”; -1 post 
de administrator I în cadrul Comple-
xului de Servicii Sociale Târgoviște 
„Casa Soarelui”; -1 post de psiholog 
practicant în cadrul Complexului de 
Servicii Sociale Târgoviște „Floare de 
Colț”; -1 post de asistent social debu-
tant în cadrul Complexului de 
Servicii Sociale Târgoviște „Floare de 
Colț”; -1 post de logoped debutant în 
cadrul Complexului de Servicii 
Sociale Găești; -1 post de masor debu-
tant în cadrul Complexului de 
Servicii Sociale Găești; -1 post de 
referent, gradul IA, în cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Găești; -1 post de asistent social prac-
ticant în cadrul Centrului de Servicii 
Comunitare „Floarea Speranței” 
Pucioasa; -1 post de psiholog practi-
cant în cadrul Centrului de Servicii 
Comunitare „Floarea Speranței” 
Pucioasa; -1 post de referent, gradul 
IA, în cadrul Centrului de Servicii 
Comunitare „Floarea Speranței” 
Pucioasa; -1 post de îngrijitoare în 
cadrul Centrului de Îngrijire și Asis-
tență Pucioasa. I.Probele stabilite 

pentru concurs sau examen: a)selecția 
dosarelor de înscriere; b)proba scrisă; 
c)interviul. II.Condiții de participare 
la concursul sau examenul organizat 
pentru ocuparea posturilor vacante 
corespunzătoare unor funcții contrac-
tuale de execuție: 1.Poate participa la 
concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant orice 
persoană care îndeplinește următoa-
rele condiții generale: a)are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condiţiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. 2.Poate participa la 
concursul sau examenul pentru 
ocuparea posturilor vacante de kine-
toterapeut debutant (S) din cadrul 
Complexului de recuperare și reabili-
tare pentru copii cu handicap Târgo-
viște persoana care îndeplinește 
următoarele condiții specifice: a)
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
specializarea Kinetoterapie; 3.Poate 
participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant de 
masor principal (M) din cadrul 
Complexului de recuperare și reabili-
tare pentru copii cu handicap Târgo-
viște persoana care îndeplinește 
următoarele condiții specifice: a)
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de baca-
laureat; b)diplomă/certificat de absol-
vire curs de masor; c)vechimea 
minim 5 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției. 4.Poate 
participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant de 
psiholog stagiar (S) din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Târgoviște „Casa Soarelui” persoana 
care îndeplinește următoarele condiții 
specifice: a)studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, în domeniul Științe 
sociale, specializarea Psihologie. 5.
Poate participa la concursul sau 
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examenul pentru ocuparea postului 
vacant de kinetoterapeut (S) din 
cadrul Complexului de Servicii 
Sociale Târgoviște „Casa Soarelui” 
persoana care îndeplinește următoa-
rele condiții specifice: a)studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, specializarea 
Kinetoterapie; b)vechimea minim 1 
an în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției. 6.Poate participa 
la concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant de adminis-
trator I (M) din cadrul Complexului 
de Servicii Sociale Târgoviște „Casa 
Soarelui” persoana care îndeplinește 
următoarele condiții specifice: a)
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de baca-
laureat; b)vechimea minim 7 ani în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției. 7.Poate participa la 
concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant de psiholog 
practicant (S) din cadrul Comple-
xului de Servicii Sociale Târgoviște 
„Floare de Colț” persoana care înde-
plinește următoarele condiții speci-
fice: a)studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, în domeniul Științe sociale, 
specializarea Psihologie; b)vechimea 
minim 1 an în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției. 8.Poate 
participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant de 
asistent social debutant (S) din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Târgoviște „Floare de Colț” persoana 
care îndeplinește următoarele 
condiții specifice: -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
Științelor sociale, specializarea Asis-
tență socială sau în domeniul Știin-
țelor umaniste și arte, specializarea 
Teologie asistență socială. 9.Poate 
participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant de 
logoped debutant (S) din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Găești persoana care îndeplinește 
următoarele condiții specifice: a)
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul Științe sociale, speciali-
zarea Psihologie/Psihopedagogie 
specială. 10.Poate participa la 
concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant de masor 
debutant (M) din cadrul Comple-
xului de Servicii Sociale Găești 
persoana care îndeplinește următoa-
rele condiții specifice: a)studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; b)
diplomă/certificat de absolvire curs 
de masor. 11.Poate participa la 
concursul sau examenul pentru 

ocuparea postului vacant de referent 
(M), gradul IA, din cadrul Comple-
xului de Servicii Sociale Găești 
persoana care îndeplinește următoa-
rele condiții specifice: a)studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; b)
vechimea minim 7 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției. 
12.Poate participa la concursul sau 
examenul pentru ocuparea postului 
vacant de asistent social practicant 
(S) din cadrul Centrului de Servicii 
Comunitare „Floarea Speranței” 
Pucioasa persoana care îndeplinește 
următoarele condiții specifice: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă, în dome-
niul Științelor sociale, specializarea 
Asistență socială sau în domeniul 
Științelor umaniste și arte, speciali-
zarea Teologie asistență socială; b)
vechimea minim 1 an în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției. 
13.Poate participa la concursul sau 
examenul pentru ocuparea postului 
vacant de psiholog practicant (S) din 
cadrul Centrului de Servicii Comuni-
tare „Floarea Speranței” Pucioasa 
persoana care îndeplinește următoa-
rele condiții specifice: a)studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
Științe sociale, specializarea Psiho-
logie; b)vechimea minim 1 an în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției. 14.Poate participa la 
concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant de referent 
(M), gradul IA, din cadrul Centrului 
de Servicii Comunitare „Floarea 
Speranței” Pucioasa persoana care 
îndeplinește următoarele condiții 
specifice: a)studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; b)vechimea 
minim 7 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției. 15.Poate 
participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant de 
îngrijitoare (G) din cadrul Centrului 
de îngrijire și asistență Pucioasa 
persoana care îndeplinește următoa-
rele condiții specifice: a)studii gene-
rale. III.Calendarul de desfășurare a 
concursului sau examenului: -în 
vederea participării la concurs sau 
examen, candidații depun dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anunțului 
pentru ocuparea posturilor vacante, 
la sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului 
Dâmbovița, din str.I.C.Vissarion, nr.1, 
la Serviciul Resurse Umane, 
persoană de contact: inspector 
Olteanu Georgiana-Loredana, secre-
tarul comisiei de concurs; -proba 
scrisă se organizează în data de 27 
mai 2019, ora 10.00, la sediul Direc-
ției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dâmbovița, din 
str.I.C.Vissarion, nr.1; -interviul se 

susține în data de 31 mai 2019, ora 
10.00, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copi-
l u l u i  D â m b o v i ț a ,  d i n 
str.I.C.Vissarion, nr.1; -secretar 
comisie de concurs: inspector Olteanu 
Georgiana-Loredana din cadrul 
Serviciului Resurse Umane, de la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Dâmbovița, din str.I.C.Vissarion, nr.1, 
telefon: 0245.217.686/0245.614.615.

l Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului București, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
publice  de executie vacante de  
Inspector grad profesional debutant 
și Expert grad profesional asistent în 
cadrul Compartimenului  INSPIRE. 
Condiţii de participare pentru 
Inspector debutant: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesară exerci-
tării funcţiei publice: nu este cazul. 
Condiţii de participare pentru Expert 
asistent: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în știinţe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesară exerci-
tarii funcţiei publice: minim 1 an. 
Desfășurarea concursului va avea loc 
la sediul Direcţiei Regionale de Statis-
tică a Municipiului București, în data 
de 6 iunie 2019 ora 10.00, proba 
scrisa. Interviul se va desfășura 
conform prevederilor legale. Dosarul 
de înscriere la examen trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.49 din  H.G. 
NR.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, la 
secretariatul comisiei de concurs la 
sediul Direcţiei Regionale de Statis-
tică a Municipiului București.  Condi-
ţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul și pe 
site-ul DRSMB www.bucuresti.insse.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la secretarul comisiei, Scîntei Elena 
- e x p e r t  s u p e r i o r,  t e l e f o n 
021.313.20.81, și la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Munici-
piului București.

CITAŢII
l Se citează pârâta Capră Oana 
Claudia în dosar 33609/245/2018 al 
Judecătoriei Iași, C35M, ora 8.30, cu 
termen la 20.05.2019, în proces de 
divorț cu reclamantul Capră Marius 
Ciprian.

l În dosarul nr. 17639/197/2018 al 
Judecătoriei Brașov s-a deschis 
procedura declarării morţii numi-

tului Lupan Zacharie cu ultim domi-
ciliu cunoscut în Brașov, str. Podul lui 
Grid nr. 66, jud. Brașov. Rugăm 
persoanele care deţin date cu privire 
la decesul numitului Lupan Zacharie 
să le comunice Judecătoriei Brașov.

l Se citează pârâţii Horming, Stei-
berg, Ioan Eric, Steinburg Anemarie, 
în data de 16.05.2019, ora 9:00, sala 
J2, la Judecătoria Brașov, dosar nr. 
17213/197/2015*, în proces cu Bala-
cianu Alina pentru partaj judiciar.

l Numitul Mitică Constantin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Bucu-
rești, strada Olănești 6, bloc 38, scara 
2, apartament 101, etaj 7, sector 6, 
este citat în data de 05.06.2019, la ora 
8.30, la Judecătoria Iași, cu sediul în 
strada Anastasie Panu 25, Completul 
C25M, Sala 3, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 3146/245/2018, având ca 
obiect exercitarea autorității părin-
tești, reclamantă fiind Ciobanu 
(Pintilie) Catalina.

l Zigler Margareta, nascuta Ferenczi 
este citata in 16.05.2019 la judeca-
toria Turda, in dosar civil nr. 
6385/328/2018 pentru uzucapiune.

l Sobeschi Costel este chemat pe 
data de 07.05.2019, ora 13.00, la Soci-
etatea Profesională Notarială 
„Constantinescu Maricica și Potar-
niche Alina”, cu sediul în Galați, str. 
Brăilei, nr. 136, bl. B-3, parter, apt. 41, 
pentru dezbaterea succesorală 
privind defuncta Sobeschi Elena, cod 
numeric personal 2420605170357, 
decedată la data de 13.08.2017, fosta 
cu ultim dominiciliu în mun. Galați, 
str. Dorobanți, nr. 29, jud. Galați.

l Domnul Mihai George Alin, domi-
ciliat în Alexandria, str. București, bl. 
209, sc. A, et. 1, ap. 7, județul 
Teleorman, este chemat în instanță, 
la Judecătoria Alexandria, la data de 
06.06.2019, orele 11.00, în calitate de 
p â r â t  î n  d o s a r u l  c i v i l  n r. 
5720/740/2018, în proces cu Mihai 
Adriana, în calitate de reclamantă. 
Obiectul dosarului îl reprezintă 
divorț cu minori.

DIVERSE
l Cabinet Individual de Insolvenţă 
Tudose Gabriela, Ploiesti, str. Făget, 
nr. 3, bl. 12I, sc. A, ap. 3, jud. 
Prahova, tel 0722 670 035, numită 
administrator judiciar conform 
Sentinta nr. 2654 din data de 
25.04.2019 pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în 
dosarul 1499/3/2019, anunţă deschi-
derea procedurii generale a insol-
ventei impotriva debitoarei Activ 
Megatrans SRL sediul social: Bucu-
resti, str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bloc 
B1, sc. 1, etaj 2, ap. 11, sector 3, CUI 
18391033, J40/2564/2006. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creantei este 10.06.2019. 
Termenul limită pentru întocmirea 

tabelului preliminar al creanţelor este 
01.07.2019. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv este 26.07.2019. 
Adunarea creditorilor are loc la data 
de 08.07.2019 ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l SC Carin Agrar SRL, cu sediul in 
Horia, nr. 458, comuna Vladimirescu, 
tel 0746425095 doreste sa obtina 
reinnoirea autorizatiei de mediu 
pentru desfasurarea  activitatilor cod 
CAEN 0111 cultura cerealelor, plan-
telor leguminoase si a plantelor 
producatoare de seminte oleaginoase; 
CAEN 0161 activitati auxiliare 
pentru productia vegetala; CAEN 
5210 depozitari; CAEN 0164 prega-
tirea semintelor. Principelele faze ale 
procesului tehnologic sunt: Lucrari 
de pregatire a terenului, fertilizare, 
semanat, tratamente fitosanitare, 
recoltare, depozitare cereale si 
livrare. MASURI DE PROTECTIE 
A FACTORILOR DE MEDIU. Apa: 
bazin vidanjabil. Aer: cos de fum. Sol: 
platforme betonate,  magazie 
substante chimice. Gestiunea deseu-
rilor: pubele pentru colectrea selec-
tiva de deseurilor. Observatiile 
publicului formulate in scris/infor-
matiile privind potentialul 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 publicarii 
prezentului anunt. SC Carin Agrar 
SRL administrator.

l Comuna Jilava anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru UAT Comuna Jilava, înce-
pând cu data de 15.05.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Comunei Jilava, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare sau contestațiile documen-
telor tehnice vor putea fi depuse de 
către proprietarii, posesorii sau alți 
deținători la Comisia de Recepție a 
Cererilor de Rectificare, care își va 
desfășura activitatea la Primăria 
Comunei Jilava, de luni până joi, 
între orele 10.00-15.00, vineri, între 
orele 09.00-13.00, și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Potrivit prevederilor 
Specificațiilor tehnice, punctul 1.1 
„În etapa de publicare a rezultatelor, 
este important ca deținătorii imobi-
lelor să consulte și să analizeze docu-
mentele publicate și să se pronunțe 
asupra corectitudinii informațiilor 
prezentate”, conform Ordinului 
Directorului General al ANCPI 
nr.1724/2017 publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr.921 din 23 noiem-
brie 2017.

l Oraș Sângeorgiu de Pădure, cod 
fiscal: 4375895, adresa: str.Livezilor, 
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul 
Mureș, cod poștal: 547535, telefon: 
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0265.578.226, fax: 0265.580.357, adresă 
de mail: sgpadure@cjmures.ro, anunță 
conform Legii 350/2005 raportul de 
activitate a finanțării nerambursabile 
din fondurile bugetului local pe anul 
fiscal 2019 pentru proiecte sociale, 
culturale, protecția mediului, tineret și 
sport activități nonprofit de interes 
local. Asociații: Nr.crt.; Denumire 
asociaţie; Titlul proiectului; Valoare 
totală proiect; Suma solicitată din 
Bugetul Local; Suma acordată din 
Bugetul Local; Stadiu proiect: 1.; 
Asociaţia Pro Unitas -Bezid; Tabăra de 
creaţie și dans popular pentru copii din 
localitatea Bezid în cadru familiar- 
ediția a IX-a; 8.500; 6.000; 6.000; Fina-
lizat. 2.; Asociaţia Lumina Verde; O 
minte sănătoasă în corp sănătos; 3.300; 
3.000; 0; Nefinalizat. 3.; Asociația 
Părinților Buksi; Povești și jocuri din 
folclorul copiilor; 4.325; 3.892,50; 
2.500; Finalizat. 4.; Despărțământul 
„Teodor Muică” Astra, Sângeorgiu de 
Pădure; Festivalul obiceiurilor, jocului, 
portului și cântecului popular pe 
Mureș și pe Târnave- ediția a XI-a; 
11.050; 9.050; 6.935,90; Finalizat. 5.; 
Asociaţia Culturală Bodor Péter; 
Promovarea valorilor culturale prin 
întâlnirea cu formația corală din 
Kenyeri, Ungaria, prin redactarea 
ziarului local, prin organizarea a XIV-a 
tabără de vară internațională și festiva-
lului de teatru amator internațional de 
pe Valea-Târnavei-Mici Szinpad- ediția 
a XXVI-a; 95.945; 34.130; 18.000; Fina-
lizat. 6.; Asociaţia socio-culturală 100 
Fonat; Promovarea culturii sângeor-
gene prin artă tradițională; 89.100; 
74.350; 43.000; Finalizat. 7.; Asociaţia 
Württemberg Sándor; Tabăra foto în 
satul Bezid, săptămâna de dans 
popular, completarea uniformelor, 
echipamentelor asociației; 19.400; 
17.460; 6.300; Finalizat. Total: 231.120; 
147.382,50; 81.735,90. Sport: Nr.crt.; 
Denumire asociaţie; Titlul proiectului; 
Valoare totală proiect; Suma solicitată 
din Bugetul Local; Suma acordată din 
Bugetul Local; Stadiu proiect: 1.; 
Asociaţia Clubul Sportiv Târnava 
Mică,  Sângeorgiu de Pădure; 
Programul de sprijinire a sportului, 
culturii, tineretului și protecţiei 
mediului din localitatea Sângeorgiu de 
Pădure 2018; 87.600; 55.000; 55.000; 
Finalizat. Total: 87.600; 55.000; 55.000.

l Oraș Sângeorgiu de Pădure, cod 
fiscal: 4375895, adresa: str.Livezilor, 
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul 
Mureș, cod poștal: 547535, telefon: 
0265.578.226, fax: 0265.580.357, adresă 
de mail: sgpadure@cjmures.ro, anunță 
conform Legii 350/2005 Planul de achi-
ziții a finanțării nerambursabile din 
fondurile bugetului local pe anul fiscal 
2019 pentru proiecte sociale, culturale, 
protecția mediului, tineret și sport 
activități nonprofit de interes local. 
Total valoare proiect: 140.000Lei, din 
care: Proiecte sociale, culturale, 
protecția mediului, tineret: 85.000Lei; 
Proiect sport: 55.000Lei. Informații 
suplimentare pot fi obținute la telefon: 
0265.578.226.

l UAT Comuna Ilișești, str.Principală, 
nr.150, judeţul Suceava, telefon/fax: 
0230.521.248, e-mail: primaria_
ilisesti@yahoo.com. 1.În calitate de 
autoritate contractantă, acordă finan-
ţare nerambursabilă pentru activităţi 
nonprofit, în conformitate cu prevede-
rile Legii nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare. 
2.Eligibilitate: solicitanţii persoane 
juridice: cultele religioase recunoscute 
de lege. 3.Acţiuni eligibile: Se derulează 
conform Regulamentului finanţărilor 
nerambursabile din anul 2019. 4.
Domenii: Cultele religioase. Finanţarea 
se asigură în proporție de 90% din 
bugetul local al comunei Ilișești. 5.
Durata finanţării nerambursabile: 
Mai-Iunie 2019. 6.Buget alocat: 
110.000Lei. 7.Documentaţie: Solici-
tanţii persoane juridice vor depune: a)
formularul de solicitare a finanţării; b)
bugetul de venituri și cheltuieli al 
programului/proiectului; c)act consti-
tutiv, statut și certificat de înregistrare 
fiscală; d)situaţia financiară a anului 
precedent; e)CV-ul coordonatorului 
programului/proiectului; f)certificat 
fiscal fără datorii pentru solicitant; g)
declaraţie de imparţialitate; h)buget de 
fundamentare pe categorii de cheltu-
ieli. 8.Termen-limită de depunere a 
propunerilor de proiecte: 07.06.2019, 
ora 15.00. 9.Perioada de selectare și 
evaluare proiecte:  10.06.2019-
14.06.2019. Rezolvarea eventualelor 
contestaţii se va face în perioada 
17.06.2019-21.06.2019. 10.Contractele 
vor fi încheiate în termenul legal 
prevăzut în Regulamentul finanţărilor 
nerambursabile pe anul 2019.

l Vintila Ioana, titular al planului 
P.U.Z.-”construire locuinta si utilitati”, 
in localitatea Berceni, T79, P 3804/1, 
3806, 3804/1/1, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinerea a Avizului Favorabil al CJ.
Ilfov. Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, 
sector 1, str.Gheorghe Manu, nr.18, tel. 
021.212.56.93. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov in termen de 12 zile calen-
daristice de la data publicarii 
anuntului.

l SC D.F. Paleta System SRL cu 
sediul în localitatea Prejmer, str. Brașo-
vului, nr. 162 A, județul Brașov, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de revizuire a autorizației de 
mediu nr. 68/09.03.2012, rev. 1 in data 
de 25.01.2017, emise pentru activitățile 
de Fabricare a ambalajelor din lemn, 
Colectare deșeuri nepericuloase, Recu-
perarea materialelor reciclabile sortate, 
Comerț cu ridicata a deșeurilor și 
resturilor, desfășurate în localitatea 
Prejmer, str. Brașovului, nr. 162 A, 
județul Brașov. Observațiile publicului 
se primesc zilnic în scris la sediul 

A.P.M. Brașov, str. Politehnicii nr. 3, pe 
toata perioada derulării procedurii.

l Unitatea administrativ - teritorială 
Scutelnici din județul Buzău anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru UAT Scutelnici 
începând cu data de 13.05.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Scutelnici conform: „Legii cadas-
trului și publicității imobiliare nr. 
7/1996 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare”. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Scutelnici și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/
pnccf_docs/?dir=Buzau/Scutelnici.

l Primăria Municipiului Slatina, 
Compartimentul Fond Funciar, 
Cadastru, strada M.Kogălniceanu, 
nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 
0 2 4 9 . 4 3 9 . 3 7 7 ,  4 3 9 . 2 3 3 ,  f a x : 
0249.439.336, e-mail: office@prima-
riaslatina.ro, site: www.primariaslatina.
ro. Anunț. În atenția persoanelor 
îndreptățite în baza Legilor Fondului 
Funciar (Legea nr.1/2000). Primăria 
Municipiului Slatina aduce la cunoș-
tință următoarelor persoane pentru 
care a fost reconstituit dreptul de 
proprietate pentru suprafețe de teren 
agricol și care au fost înscrise în anexa 
39 validată Legea 1/2000 validată prin 
Hotărârea nr.68/2002 a Comisiei Jude-
țene Olt, să se prezinte la Comparti-
mentul Fond Funciar, Cadastru, 
pentru depunerea documentelor nece-
sare întocmirii dosarelor care preced 
soluționarea cererilor, respectiv actele 
de stare civilă și certificate de moște-
nitor, dacă este cazul, în vederea soluți-
onării în ordine cronologică a cererilor 
conform procedurii prevăzute la Art. 
12 din Legea 165/2013: Anexa 39. 
Autor; Moștenitori: 1. Pîrvu Nicolae; 
Pîrvu Constanța. 2.Voicu I. Constantin; 
-. 3. Barbu O.Ilie; -. 4.Călin Ioana; 
Călin Tănase. 5. Radu I. Ion; Radu 
Florea, Țolea Maria. 6.Malcotă Vasile; 
Malcotă Virgil, Dorobanțu Daniela. 
7.Neaga Grigore; -. 8. Tănase Gr. 
Floarea; Bobeanu Dochia, Cojocaru 
Niculina. 9. Geană N.Ion; -. 10. 
Sorescu N.Ana; -. 11. Joițescu Gheor-
ghița; Oțeleanu Maria. 12. Căldăraru 
Constantin; Căldăraru Frusina, Căldă-
raru Radu. 13. Manea Ilie; Manea Ilie. 
14. Tănase Maria; Tănase Niculina. 15. 
Tolică Toma; Tolică Eleonora. 16. 
Gheorghiu Ion; Gheorghiu Gheorghița. 
17. Leață Ion; Cocea Maria. 18. 
Grigore Ioana; Grigore Floarea. 19. 
Tănase D.Elena; -. 20. Popa Ilie; Popa 
Alexandru, Popa Nicolae, Anton 
Maria. 21. Mustață Marin; -. 22. Calotă 
Rada; Murgiuc Gheorghița, Calotă 
Gheorghița, Calotă Traian. 23. 
Gheorghe Dumitru; Gheorghe Jenica, 
Gheorghe Marin, Gheorghe Constan-
tina, Gheorghe Florica. 24. Duțu 
Dumitru; Duțu Ilie. 25. Mustață D.Ilie; 
Mustață Marin, Constantin Niculina. 
26. Duțu Lina; -. 27. Duțu Ilie; -. 28. 
Florescu Constantin; -. 29. Glonț R.

Ion; Dorobanțu Elena, Gheorghe Nicu-
lina, Sumanuc Anica. 30. Geană 
Floarea; -. 31. Rizea Mihai; Rizea 
Floarea. 32. Stanca Maria; Stanca 
Alexandru. 33.Vasile Gheorghița; 
Stanca Floarea. 34. Gheorghe Ion; 
Gheorghe Niculina. 35. Ilinca Nicolae; 
Ilinca Gheorghe. 36.Porumschi Ana; 
Diaconescu Paul, Diaconescu Radu, 
Drăgănoiu Mariana. 37. Soare Zaharia; 
Soare Ion. 38.Mustață Floarea; -. 39. 
Dobrița Maria; Călin Radu. 40. Călin 
R.Radu; -. 41. Ionescu Anica; -. 42. 
Nițu Ștefan; Nițu Ionel. 43. Marin 
Floarea; -. 44.Călin Maria; Călin 
Constantin. 45. Stan Voicu; Stan V. 
Tudor. 46. Florescu Ilie; Bît Floarea. 47. 
Lupu Ilie; -. 48. Popescu Elena; -. 49. 
Măgală Dumitru; -. 50. Pătrașcu 
Nicolae; Anghel Ioana, Pătrașcu Ion, 
Pătrașcu Dumitru. 51. Mustață Nicu-
lina; -. 52. Florescu Ion; Florescu 
Ileana, Florescu Cristian, Sorescu 
Floarea. 53. Ristea Ion; -. 54. Nistor 
Maria; -. 55. Cîrciumaru Ilie; -. 56. Niță 
Luca ;  Ni ță  Mar in .  57 .  Păun 
Constantin; -. 58. Crețu Radu; Crețu 
Ștefan, Scarlat Iulia, Crețu Marin. 59. 
Dogarete Ioana; Nica Lenuța. 60. 
Andronache Constantin; Irimescu 
Rada, Constantin Maria. 62. Călineață 
Ilie; Călineață Năstase. 63. Călineață 
Năstase; -. 64. Trăistaru Alexandrina; 
Vîlceleanu Alexandrina. 65. Ștefan 
Vasile; Ștefan Aurel. 66. Măgală Marin; 
-. 67. Stanca Nicolae; Stanca Florea, 
Stanca Constantin. 68.Gheorghe 
Alexandru; -. 69. Gheorghe Dumitra; 
Gheorghe Alexandru. 70. Matei 
Constantina; Matei Dumitru, Matei 
Grigore Stelian. 71. Glomnicu 
Gheorghe; -. 72.Stoica Gheorghița; 
Dinu Ecaterina, Marusac Dumitra. 73. 
Radu Niculina; Ioniță Ion, Ioniță 
Nicolae, Andreescu Virginia. 74. 
Cismaru Alexandru; Cismaru Gheor-
ghița. 75. Nicolae Vasile; Nicolae Ilie, 
Tănase Tudorița, Nicolae Gheorghe, 
Belega Maria, Nicolae Constantin 
Tudor. 76. Nicolae Ion; Tănase Tudo-
rița, Nicolae Gheorghe, Nicolae Ilie, 
Nicolae Constantin Tudor. 77. Ciuchete 
Maria; -. 78. Pană Gheorghe; Pană Ion, 
Pană Victor, Corbeanu Niculina. 79. 
Bărbușoiu Dumitru; Gavrilă Geta, 
Bărbușoiu Boris. 80. Olteanu Tudor; 
Stănescu Polina. 81. Lungu Maria; 
Lungu Decebal. 82. Ilinca N.Floarea; 
Sandu Floarea. 83. Neață Badea; -. 84. 
Deaconu Valerica; -. 85. Ivan Ion; 
Mănescu Gheorghița, Popescu Florica. 
86. Nițu Ecaterina; -. 87. Tănase 
Dumitru; Tănase Elena. 88. Vîlceleanu 
Ecaterina; Neață Elena, Vîlceleanu 
Maria, Vîlceleanu Nicolae, Răducioiu 
Geta, Lungoci Iulica. 89. Ghiță Marin; 
Ghiță Valentin, Georgescu Maria, 
Stoica Niculina, Rădulescu Ionela, 
Ghiță M.Ionel. 90. Fofîsnac Dumitru; 
Fofîsnac Ion. 91. Niță Nițu; Lemnaru 
Costică, Andreeana Tudor. 92. 
Lixandru Dumitru; Lixandru Ioana. 
93. Popa Dumitru; -. 94. Trăistaru 
Sevastița; -. 95. Trăistaru Damian; -. 
96. Trăistaru Rada; Trăistaru Sevastița. 
97. Beboaica Dumitru; Lupu Ion. 98. 
Popescu Aurel; -. 99. Bondarev Nicu-

lina; Cîrstea Marin, Cîrstea Ana. 100. 
Diaconescu Gheorghe; -. 101. Sorescu 
Constantin; Sorescu Lina. 102. Matei 
F.Ioana; Matei Ion. 103. Mustață 
Marin; -. 104.Iagăru Floarea; -. 105. 
Băescu Anica; Tiron Ecaterina. 106. 
Pălărie Maria; -. 107. Borobanțu Șt. 
Marin; -. 108. Badea Elena; Nicolescu 
Ioana, Niță Mituța, Florea Niculina. 
109. Fieraru Maria; -. 110. Nicolae 
Constantin; Nicolae Maria. 111. 
Constantinescu Maria; -. 112. Ciobanu 
Constantin; Ciobanu Petrică. 113. 
Glonț R.Marin; Glonț Gheorghe, Călin 
Ioana. 114. Călin Maria; Călin 
Constantin. 115. Glonț M.Gheorghe; -. 
116. Neață Maria; -. 117. Mincu Ion; 
Mincu Elena. 118. Voicu C.Marin; -. 
119. Tănase Dumitru; Ionescu Maria. 
120. Andreeana Tudor; -. 121.Diaconu 
Ion; Nedelea Ecaterina, Diaconu 
Elena. 122. Stanca Marin; Stanca Ion. 
123. Dascălu Alexandru; Dascălu 
Dumitru. 124.Roșu Marin; -. 125. 
Constantin Chiriță; Constantin 
Chiriță. 126.Ungureanu Constantin; 
Ungureanu Mihai, Ungureanu Maria. 
127.Pană Maria; Pană Constantin, 
Pană Florea, Pană Vergică. 128. Marin 
Ion; Ioan Marin Aurel,  Marin 
Gheorghe, Frîncu Eugenia, Ciucă 
Gheorghița. 129. Tănase Maria; Tănase 
Ion, Tănase Constantina, Tănase 
Gheorghe. 130. Dincă Gheorghe; 
Gagiu Niță. 131. Florian Rada; Florian 
Ion. 132. Joițescu Ioana; -. 133. Iagăru 
Floarea; -. 134. Mincu Constanța; 
Mincu Nicolae. 135. Sefcic Ioana; 
Pirvulescu Azota. 136. Mihai Filofteia; 
-. 137. Nanu Angelica; -. 138. Iagaru 
Dumitra; -. 139. Naidin Dumitru; -. 
140. Ilie Iulica; Ilie Ion, Constantin 
Floarea. 141. Luta Floarea; Luta 
Marin. 142. Zamfirescu Rada; -. 143. 
Magala T.Ion; Magala Constanta. 144. 
Costea Victor; Costea Maria. 145. Ivan 
Frusina; Marcaru Ana. 146. Varjan 
Gheorghe; Preda Ecaterina. 147. 
Gheorghe Toma; Radulescu Maria. 
148. Ionescu Floarea; Ionescu Petre. 
149. Mincu Ion; Mincu Elena. 150. 
Badea Anghelina; Badea Radu, Badea 
Constantin. 151. Voica Constantin; -. 
152. Gheorghiu Florea; -. 153. Cîrstea 
Rada; Ilinca Nicolae, Radu Elena, 
Gherghina Agapie. 154. Manea 
Gheorghe; Manea Ana. 155. Manea 
Ana; -. 156. Ionescu Alexandrina; 
Țăcală Gheorghița, Ionescu Ion, 
Ionescu Marin. 157. Nuțu Constantina; 
Nițulescu Marin. 158. Grigore Anica; 
Tase Marița. 159.Tanase Marin; Tanase 
Petrisor. 160. Prioteasa Gheorghe; -. 
161. Panduru Maria; Iagaru Voica. 162. 
Marcu Toma; Marcu Andrei. 163. 
Marghidan Paun; Marghidan Ioana. 
164. Crăciun Radu; Oprea Vasilica, 
Crăciun Grigore, Victor Maria Rodica, 
Neicu Costin Antonius Paul, Gheorghe 
Silvia. 165. Marin Constantin; -. 166. 
Boca Ion; Boca Dobrin. 167. Roșu 
Alexandrina; Roșu Toma. 168. Lingu-
riță Constantin; Dinică Petrina. 169. 
Vîlceleanu Ana; -. 170. Ilie Luxandra; -. 
171. Cojocaru Ana; -. 172. Iancu Ion; 
Iancu Florea. 173. Marin R. Gheorghe; 
Gheorghe Ana. 174.Matei Dumitru; -. 
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175. Manea Alexandrina; Duinea Cris-
tina, Marin Floarea. 176. Preda Floarea; 
Preda Constantin, Tolica Niculina, 
Păană Maria, Chiriță Emilia, Preda 
Ion. 177. Matei Nicolae; Constantin 
Floarea, Săocan Victoria, Dogaru Nicu-
lina, Deminschi Maria. 178. Popescu 
Maria; Popescu Ion. 179. Ivan Marin; 
Ivan Gheorghița, Ivan Mircea.

l Primăria Municipiului Slatina, 
Compartimentul Fond Funciar, 
Cadastru, strada M.Kogălniceanu, 
nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 
0 2 4 9 . 4 3 9 . 3 7 7 ;  4 3 9 . 2 3 3 ,  f a x : 
0249.439.336, e-mail: office@prima-
riaslatina.ro, site: www.primariasla-
tina.ro. Anunț. În atenția persoanelor 
îndreptățite în baza Legilor Fondului 
Funciar (Legea nr.1/2000). Primăria 
Municipiului Slatina aduce la cunoș-
tință persoanelor înscrise în tabelul de 
mai jos și a moștenitorilor acestora, 
pentru care a fost reconstituit dreptul 
de proprietate pentru suprafețe de 
teren agricol și care au fost înscrise în 
anexa 39 la Legea 1/2000, validată 
prin Hotărârea nr.68/2002 a Comisiei 
Județene Olt, să se prezinte la 
Compartimentul Fond Funciar, 
Cadastru, pentru depunerea docu-
mentelor necesare întocmirii dosarelor 
care preced soluționarea cererilor, 
respectiv: actele de stare civilă și certi-
ficate de moștenitor, dacă este cazul, 
în vederea soluționării în ordine 
cronologică a cererilor conform proce-
durii prevăzute la Art. 12 din Legea 
165/2013: Anexa 39. Autor; Moșteni-
tori: 1. Rîciu Ion; Popescu Ioana. 2. 
Bălășoiu Stancu; Bălășoiu Maria. 3. 
Dincă Maria; -. 4. Poșircă Toma; 
Poșircă Rada. 5. Necșulescu Ion; 
Necșulescu Petre, Protopopescu Mari-
oara, Luca Aneta Aurora. 6. Mustață 
Gheorghița; -. 7. Predescu Gheor-
ghița; -. 8. Iancu Ion; Iancu Marin, 
Iancu Gheorghe, Gavrilă Vasilica. 9. 
Vasile Elena; -. 10. Petre Ilie; -. 11. 
Făsui Stanca; Făsui Constantin, Făsui 
Sofia. 12. Niță Dumitra; Iagăru 
Viorica. 13. Ioniță Maria; -. 14. Radu 
Ioana; Vîlceleanu Maria, Radu 
Nicolae. 15. Stănescu Bălașa; 
Stănescu Ovidiu Marin, Stănescu Ion. 
16. Sorescu Elisabeta; -. 17. Melcioiu 
Marin; Melcioiu Ilie, Achim Alexan-
drina Aurelia, Melcioiu Lucreția. 18. 
Măgală A.Ioana; Smarandache 
Nicolae, Dobrescu Aurelia, Tudose 
Elena, Smarandache Constantin, 
Smarandache Constanța, Melcioiu 
Ilie, Melcioiu Ion. 19. Măgală 
Constantin; Smarandache Nicolae, 
Dobrescu Aurelia, Tudose Elena, 
Smarandache Constantin, Smaran-
dache Constanța, Melcioiu Ilie, 
Melcioiu Ion. 20. Costache Maria; Ion 
Constantina. 21. Anghel Nicolae; 
Anchel Ilie. 22. Barbu Liza; -. 23. 
Constantin Vasile; Barbu Liza. 24. 
Georgescu Ion; Georgescu Marin. 25. 
Hristu Constantin; -. 26. Vasile Ilie; 
Vasile Ion. 27. Prodan Gheorghe; 
Prodan Aurel, Babi Victor. 28. Barbu 
Andrei; Barbu Florea. 29. Ilinca M.
Ion; Ilinca Verginia. 30. Soare Voicu; 

Soare Ion. 31. Gheorghe Florea; 
Gheorghe Marin. 32. Biltz Victor; 
Biltz Viorel, Drăghici Liliana. 33. 
Neghină Ilie; Neghină Gheorghe. 34. 
Ion Constantin; Șerban Dorel. 35. Ilie 
Elena; -. 36. Parohia Strehareți; -. 37. 
Mănăstirea Clocociov; -. 38. Parohia 
Clocociov; -. 39 parohia Cireașov; -. 
40. Cîmpeanu Ana; -. 41. Popescu 
Constantin; Popescu Nicolae. 42. 
Fofîsnac Florea; Radu Milica. 43. 
Țoncu Manole; Țoncu Dumitru. 44. 
Istrate Caterina; -. 45. Grigore 
Constanța; -. 46. Cîrstea Ioana; 
Ionescu Tănase. 47. Buzatu Maria; 
Popescu Constantin. 48. Petre Marin; 
Petre Strejovici Marin. 49. Ene Marin; 
Linguriță Niculina. 50. Popescu Ion; 
Popescu Marian. 51.  Vărzaru 
Dumitru; Vărzaru Ștefan. 52. Voicu 
Ion; -. 53. Sorescu Gheorghe; Stănescu 
Elena, Sorescu Marin, Sorescu Ilie. 54. 
Pîrvu Ion; Pîrvu Maria. 55. Călin Gr.
Ion; -. 56. Cristea Alexandrina; 
Cristea Nicolae, Cristea Gheorghe, 
Cristea Marin, Cristea Maria. 57. 
Ionescu Gheorghe; Ionescu Nicolae. 
58. Enache Constantin; Costea 
Ștefania. 59. Stoian Floarea; -. 60. 
Dorobanțu Rada; Călin Constantin. 
62. Băcilă Emil; Marinescu Monica. 
63. Constantin Costică; Constantin 
Gabriel. 64. Ilie Constantin; Brașoavă 
Constanța, Ilie Alexandru. 65.I onescu 
Elena; -. 66. Mincu Mihalache; David 
Stela, Mincu Simion. 67. Lungan 
Carmen; Lungan Ioana. 68. Geor-
gescu Grigore; Georgescu Constantin. 
69. Blaje Maria; Blaje Dumitru. 70. 
Zamfir Marin; Florescu  Filofteia. 71. 
Fofîsnac Dumitru; -. 72. Pîrvu 
Floarea; -. 73. Popescu Maria; 
Popescu Florea. 74. Turianu Ilie; 
Georgescu Teodora, Predescu Păun. 
75. Marcu Marin; Constantin Jan. 
76.Marcu Rada; Constantin Jan. 77. 
Tuglui Maria; -. 78. Roșu Marin; Iana 
Daniela. 79. Rizea Ioana; -. 80. Lupu 
Gr. Dumitru; -. 81. Stoica Vasile; 
Stoica Safta. 82. Istrate Tudor; Istrate 
Maria. 83. Dumitrescu Gheorghe; 
Iordache Gherghina. 84. Mustață 
Marioara; Cernea Ștefania. 85. 
Nicolae Petre; Nicolae Ion. 86. 
Lemnaru Costica; -. 87. Gagiu Ilie; -. 
88. Vasile Șt. Ioana; Vasile Ilie. 89. 
Păun Fănică; Păun Vasilica. 90. Ene 
Gheorghe; -. 91. Trandafir Constan-
tina; -. 92. Tănase Florea; -. 93. 
Gheorghe V.Marin; Gheorghe Rada. 
94. Iancu Gh.Marin; -. 95. Nicolescu 
Ion; Dinu Mariana. 96. Nicolescu 
Traian; Dinu Mariana. 97. Ilinca 
Maria; Ene Viorica. 98. Lixandru 
Constantin; Ilinca Marin, Ilinca 
Gheorghe, Ene Viorica. 99. Ghiță 
Maria; Ionescu Jenica. 100. Marcu 
Constanța; -. 101. Stanca Alexandru; 
-. 102. Dincă Marin; Dincă Marin, 
Dincă Nicolae. 103. Lică Gheorghe; 
Pavel Georgeta Signorina. 104. 
Anghel Ion; -. 105. Enache Ioana; -. 
106. Păun Ilie; -. 107. Radu N.Ion; 
Radu Petra, Radu Ioan. 108. Floricică 
Ilinca; -. 109. Florescu Ecaterina; -. 
110. Prodan Florica; Babi Victor. 111. 
Georgescu Virginia; Georgescu 

Spiridon, Georgescu Ilie. 112. Necșu-
lescu Dumitru; Ștefănescu Alexan-
drina. 113. Ciocan Constantin; Buligă 
Tatiana. 114. Băltărețu Ion; Băltărețu 
Maria. 115. Măgală Marin; Măgală 
Alexandru. 116. Voicu Alexandra; -. 
117. Măgală Constantin; Măgală 
Alexandru, Glomnicu Emilia. 118. 
Gheorghe Filofteia, -. 119. Țărcom-
nicu Constantina; -. 120. Dobrescu 
Marin; Dobrescu Marian. 121. Glonț 
Maria; Micu Ioana, Glonț Constantin. 
122. Vasile St.Radu; Vasile Constan-
tina. 123. Găman Stoian; Cergă 
Maria. 124. Dorobanțu Floarea; Doro-
banțu Virgil. 125. Matei Vasile; Birjaru 
Maria, Vasile Toma, Drăganu 
Constantina. 126. Roșu Gheorghița; 
Stana Petre. 127. Geaba Florea; -. 128. 
Niță Floarea; Matei Elena. 129. Mincu 
Constantina; -. 130. Gheorghe R.Ion; 
-. 131. Camen Andrei; Georgescu 
Maria, Stoica Niculina, Rădulescu 
Ionela. 132. Teodorescu Ilie; Teodo-
rescu Nicolae. 133. Bălășoiu Mihail; -. 
134 .  Anghe l  Mar in ;  Anghe l 
Constantin, Georgescu Nuți. 135. 
Trandafir Andrei; Trandafir Liviu. 
136. Oanță Ion; Oanță Mircea, Oanță 
Teodor, Sereanu Maria Deniza. 137. 
Popescu Constantin; Muscu Vasile. 
138. Constantin Constantina; -. 139. 
Ghenea Floarea; -. 140. Constantin I. 
Florea; -. 141. Militaru Anica; Petcu 
Tudorița, Petcu Angela, Marin Ion. 
142. Măgureanu Florea; Mușuroi 
Florina Georgeta, Nițu Sica. 143. 
Dorobanțu Gheorghe; -. 144. Cristea 
Maria; Cristea Ion. 145. Diaconu 
Alexandru; Diaconu Dumitru. 146. 
Morariu Eleonora; Tîrtan Valentin, 
Tîrtan  Octavian, Ionescu Rodica, 
Sudacevschi Dora. 147.  Țîrcomnicu 
Elena; -. 148. Dogaru Anuța; -. 149. 
Prodan Marin; Prodan Nicolae. 150. 
Diaconu Decebal; -. 151. Nicolae 
Marița; -. 152. Șerban Dumitra; 
Obrocea Elena.

SOMAŢII
l Judecătoria Brașov. Bd.15 Noiem-
brie, nr.45. Dosar nr.5819/197/2016. 
SOMAȚIE. Se aduce la cunoștința 
celor interesați faptul că petenții 
Bungardean Alexandru, Bungardean 
Ioan și Bungardean Todosia au soli-
citat Judecătoriei Brașov să constate 
că au dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra cotei de 
40/80, respectiv 1/2 din imobilul 
constând în casă compusă din 3 
camere, bucătărie, hol și grajd situat 
în Brașov, str.Plugarilor nr.26, jud.
Brașov, înscris în CF nr.101424 (CF 
vechi 56698) cu îndeplinirea condiți-
ilor prevăzute de art.130 alin.2 din 
Decretul Lege nr.115/1938. Persoanele 
interesate pot face opoziție la Judecă-
toria Brașov în termen de 30 de zile de 
la data afișării și publicării prezentei 
somații. Somația face parte integrantă 
din încheierea pronunțată la data de 
2 2 . 0 3 . 2 0 1 9  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.5819/197/2016 al Judecătoriei 
Brașov, cu termen de judecată la data 
de 24.05.2019, Sala J2, C33, ora 9.00. 

Prezenta se afișează la Judecătoria 
Brașov, un exemplar la Primăria 
Municipiului Brașov și un exemplar la 
Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Brașov. Președinte, Grefier, 
Cristina Munteanu Mirela Ciobotaru.

l Avand in vedere ca prin actiunea 
civil ace face obiectul dosarului nr. 
17413/55/2018 al Judecatoriei Arad, 
reclamantii Negru Ion si negru Rodica 
cu domiciliul procesual ales in Arad, 
B-dul Gen Vasile Milea nr. 9, ap. 2A, 
jud. Arad, solicita inscrierea dreptului 
lor de proprietate cu titlu de uzuca-
piune, asupra cotei de 1/4 Wolf Ana si 
a cotei de 1/4 a lui Baumann Ana din 
imobilul situate in Horia nr. 432, 
comuna Vladimirescu, jud. Arad, 
inscris in CF nr. 315556 Valdimirescu, 
cu nr top 353-254 Vladimirescu, 
compus din casa si teren in suprafata 
de 1800 mp, imobil asupra caruia este 
mentionat in cartea funciara ca si 
proprietar cota de 1/4 defuncta Wolf 
Ana, cota de ¼ defuncta Baumann 
Ana, cota de 1/2 reclamantii Negru Ion 
si Negru Rodica. Invitam pe tot ice 
interesati sa faca opozitie data de 
aceasta actiune, in termen de 1 luna de 
la afisarea prezentei somatii, in caz 
contrar urmand ca in termen de 1/una/
luna de la emiterea celei din urma 
publicatii sa se treaca la judecarea 
cauzei. Opozitiile se vor formula in 
scris si se vor depune 17413/55/2018 al 
Judecatoriei Arad, prin Biroul de 
depunere actiuni si cereri al acestei 
instante. Termen de judecata fixat in 
cauza dupa 1/una/luna - 12.06.2019, 
sala 146, ora 08:30. 

l Avand in vedere ca prin actiunea 
civil ace face obiectl dosarului nr. 
3343/55/2019 al Judecatoriei Arad, 
petentii Halas Vasile si Halas Sarika, 
solicita dobandirea prin uzucapiuna 
a dreptului de proprietate asupra 
imobilului situate in Vinga nr. 801, 
judet arad, inscris in CF nr. 307375 a 
localitatii Vinga (CF vechi 807), cu nr 
top: 1484-1845, compus din teren 
intravilan si casa, proprietary tabu-
lari Bunyov petronela si Ianos Ana. 
Invitam pe cei interesati sa faca 
opozitie fata de aceasta actiune, in 
termen de o luna de la afisarea 
prezentei somatii, in caz contrar 
urmand a se trece la judecarea 
cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: CA al CCMMM SA 
convoaca  AGOA in  data  de 
28.05.2019, ora 10 la sediul din Bucu-
resti, Splaiul Independentei 202B, cu 
ordinea de zi: 1. Aprobarea raportului 
de activitate al CA pentru exercitiul 
financiar al anului 2018 si descarcarea 
de gestiune a administratorilor. 2. 
Aprobarea situatiilor financiare 
aferente anului 2018. 3. Diverse. In 
cazul neindeplinirii cvorumului 
sedinta se reprogrameaza in data de 
29.05.2019, ora 10. Presedinte CA, 
Viorica Parvulescu.

l Prin prezenta vă aducem la cunoș-
tinţă următoarele: În baza Art.28, a 
Art.40 și a Art.42 din Statutul Federa-
ţiei Române de Golf, urmare a consul-
tărilor avute, se convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Federaţiei 
pe data de 13 mai 2019, ora 10.00, la 
sediul federaţiei din orașul Breaza, str.
Carierei ,  nr.24,  jud.Prahova. 
Adunarea Generală va avea urmă-
toarea ordine de zi: -alocuţiunea 
președintelui; -validarea biroului 
federal; -validarea cluburilor pentru 
afilierea lor la federație; -modificarea 
statutului prin: -votul membrilor va fi 
diferențiat în funcție de tipul facili-
tății pe care o exploatează, adică 7 
voturi pentru cluburile care își desfă-
șoară activitatea pe terenuri champi-
onship, 5 voturi pentru 18 găuri, 4 
voturi pentru 9 găuri, 2 voturi pentru 
simulatoare sau driving range și un 
vot pentru cluburile membre care nu 
au acces la facilități; -președintele nu 
poate avea mai mult de două 
mandate, iar acestea nu pot fi conse-
cutive; -pot fi candidați la funcția de 
președinte doar cei care sunt preșe-
dinți sau vicepreședinți ai unor cluburi 
afiliate; -președintele federației nu 
poate avea nicio funcție într-o altă 
organizație care are legătură cu golful, 
cu excepția funcției din clubul care l-a 
propus; -președintele nu poate 
propune sau vota nimic din ceea ce 
are legătură cu clubul care l-a propus; 
-președintele poate fi demis imediat, 
prin rezoluția semnată de membri ce 
însumează  50+1% dintre voturile ce 
pot fi exprimate, situație în care Biroul 
Federal va delega atribuțiile președin-
telui executiv sau, dacă acesta nu 
poate exercita mandatul interimar, 
unui vicepreședinte, până la AG de 
alegeri ce va fi convocată conform 
statutului; -admiterea noilor membri 
se face  prin simpla constatare a 
conformității documentelor statutare 
de către Biroul Federal; -drept de vot 
au doar cei cu cotizațiile plătite la zi 
până la 1 martie a anului curent, 
excepție făcând noii admiși care au 
drept de vot imediat după validare, 
fiindcă taxa de admitere este o plată 
anticipată a cotizației; -cluburile 
excluse din federație după data votării 
noilor prevederi statutare se pot 
reafilia doar după doi ani de la exclu-
dere, la cerere, cu votul a 50+1 din 
voturile valabil exprimate în Biroul 
Federal, iar cele excluse până în 2019 
se pot reafilia la cerere, validarea 
făcându-se tot cu 50+1 din voturile 
valabil exprimate în Biroul Federal; 
-numărul de vicepreședinți ai Federa-
ției Române de Golf este de 3; -FRG 
are doi Secretari Generali Adjuncți, 
aceștia activând la cele două sedii 
secundare ale Federației Române de 
Golf; -FRG are sediu central și două 
puncte de lucru ce se stabilesc de către 
BF, acestea având statut de sedii 
secundare (pentru ca federația să fie 
prezentă fizic în zonele importante), 
metoda de lucru între SG și SGA și 
sediul central și cele secundare 
urmând a se hotărî de către Biroul 



VI ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Luni, 6 mai 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Federal; -se hotărăște înființarea Școlii 
Naționale de instructori de golf, 
condusă de un director desemnat de 
către Biroul Federal, cu respectarea 
legislației în vigoare; -toate cluburile 
membre au obligația de a oferi patru 
ore pe lună -între 8.00 și 19.00- de 
acces la facilități și cursuri gratuite 
pentru copii de până în 16 ani, una 
dintre ore fiind în prima sâmbătă sau 
duminică a lunii, în vreme ce celelalte 
trei vor fi câte una pe săptămână, în 
oricare zi; -modificările la statut pot fi 
făcute doar cu două treimi din votu-
rile exprimate în AG. -Diverse. La 
Adunarea Generală vor participa câte 
un reprezentant cu drept de vot din 
partea fiecărui membru, care va avea 
asupra sa o împuternicire scrisă ce va 
fi anexată la procesul-verbal. Numele 
reprezentantului va fi comunicat până 
cel târziu pe 26 aprilie ac la adresa de 
e-mail: s.generalfrg@gmail.com.

l Emitent: Consiliul de Administraţie 
al Agroalim Logistic SA. În atenţia: 
Smithfield Romania SRL, persoană 
juridică română, cu sediul social în 
Timișoara, str.Polonă, nr.4, Corp 
Complex P+2E, jud.Timiș, înmatricu-
lată la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Timiș sub 
nr.J35/962/2000, cod unic de înregis-
trare: 13427047, în calitate de acţionar, 
și Acţionarilor persoane fizice ai Socie-
tăţii îndreptăţiţi să fie înștiinţaţi și să 
voteze în cadrul Adunării Generale 
Ordinare la data de referinţă stabilită 
pentru 19.06.2019. Convocator al 
Adunării Generale Ordinare a Acțio-
narilor Agroalim Logistic SA. Consi-
liul de Administraţie al Agroalim 
Logistic SA, o societate română cu 
sediul în Buftea, str.Metalurgiei, 
nr.300bis, județul Ilfov, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Ilfov sub nr.
J23/1190/2002, cod unic de înregis-
trare: 2838128 („Societatea”), prin 
dl.Mihail Aurelian-Bogdan, cetățean 
român, născut la data de 27.05.1966 în 
București, Sectorul 7, domiciliat în 
București, Sectorul 5, str.Dr.Frederic 
Joliot-Curie, nr.16, ap.1, identificat cu 
cartea de identitate seria RX, 
nr.372672, emisă la data de 17.10.2013 
de  SPCEP Sectorul  5 ,  CNP: 
1660527463031, în calitate de Preșe-
dinte al Consiliului de Administrație, 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990, a societăţilor, republicată, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, precum și cu prevederile actului 
constitutiv al Societăţii valabil la data 
convocării, astfel cum a fost modificat 
și actualizat până în prezent, convoacă 
prin prezenta: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societății, 
pentru data de 20.06.2019, ora 10.00, 
la sediul societății din Buftea, str.
Metalurgiei, nr.300bis, județul Ilfov, 
iar în cazul în care la prima convocare 
nu sunt întrunite condiţiile pentru 
ţinerea ședinţei Adunării Generale 
Ordinare din cauza neîndeplinirii 
cerinţelor de cvorum legale sau statu-
tare, a doua convocare pentru această 

adunare este stabilită pentru data de 
21.06.2019, la aceeași oră, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi. La 
ședinţa Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor vor putea participa și 
vota doar acţionarii Societății înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor Socie-
tății la data de referinţă de 19.06.2019. 
Această dată de referință este valabilă 
și pentru a doua convocare. Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor va 
avea următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea situațiilor financiare ale Socie-
tății pentru anul 2018, în baza 
raportului Consiliului de Adminis-
trație cu privire la activitatea Societății 
în cursul anului 2018 și a raportului 
auditorului financiar al Societății; 
Situațiile financiare ale Societății, 
precum și raportul Consiliului de 
Administrație cu privire la activitatea 
Societății în cursul anului 2018 se află 
la dispoziţia acţionarilor pentru a 
putea fi consultate de aceștia la sediul 
Societății. 2.Aprobarea descărcării de 
gestiune a membrilor Consiliului de 
Administrație pentru activitatea 
aferentă anului financiar 2018; 3.
Aprobarea nerepartizării profitului 
realizat de societate; 4.Numirea de 
împuterniciți ai Societății pentru 
luarea măsurilor necesare în vederea 
aducerii la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate în cadrul ședinței Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor 
Societății și a efectuării formalităților 
necesare. Acționarii îndreptățiți să 
participe și să voteze la Adunarea 
Generală Ordinară Acționarilor la 
data de referință arătată mai sus se 
pot prezenta la ședință fie personal, iar 
în cazul acţionarilor persoane juridice, 
prin reprezentanţii lor legali, în baza 
unui act de identitate valabil, fie prin 
mandatar cu procură specială, care se 
depune la sediul Societății cu cel puțin 
5 zile înainte de data Adunării Gene-
rale Ordinare a Acționarilor. Acțio-
narii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puțin 5% din totalul 
capitalului social al Societății au 
dreptul de a cere introducerea unor 
noi puncte pe ordinea de zi mai sus 
prezentată, înaintând în acest sens 
cereri Consiliului de Administrație, în 
termen de cel mult 15 zile de la publi-
carea prezentului convocator. Consi-
liul de Administraţie al Agroalim 
Logistic SA, prin dl.Aurelian-Bogdan 
Mihail, președinte al Consiliului de 
Administrație al Agroalim Logistic 
SA.

LICITAŢII
l C.I.I. Primo Ramona anunţă 
ţinerea de licitaţii publice în dosarul 
3053/62/2017 Tribunalul Brașov, ptr 
teren intravilan Tărlungeni în supra-
faţă de 10.000 mp. Licitaţia este 
publică cu strigare. Preţ de pornire 
52.300 Euro. Licitaţiile se vor desf. 
s ă p t ă m â n a l  î n  f i e c a r e  j o i . 
0722/771.678.

l C.I.I. Primo Ramona anunţă 
ţinerea de licitaţii publice în dosarul 

3098/62/2016, Tribunalul Brașov 
pentru casă str. Pictor Luchian nr. 2 
Brașov. Licitaţia este publică cu stri-
gare. Preţ de pornire: 218.800 Euro. 
Licitaţiile vor fi bilunare, joia la ora 
14:00. 0722/771.678.

l Ambasada Italiei la București 
Strada Henri Coandă nr. 9 Sector 1 
București anunţ licitaţie 10/04/2019 
pentru vânzarea a cinci imobile  aflate 
în proprietatea Statului Italian situate 
în România Târgoviște: Calea 
Domnească 165. Galaţi: Str. Gării 38. 
Brăila: Str. R.S. Campiniu 35. 
Constanţa: Bd. Mamaia 42. Bucuresti:  
Str. Luigi Cazavillan  26-28 Sector 1. 
Pentru vizionarea completa a anun-
ţului  licitaţiei se face referire la site 
internet: www.ambbucarest.esteri.it.

l S.C. Bernini Electronics SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: activul nr.1: bunuri 
mobile conform inventar (compo-
nente electronice) vânzarea se va face 
prin licitatie publica cu strigare, cu 
preţul de pornire de 90%, de 154.206 
lei. Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a 
fi scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt înainte cu minim 5(cinci) 
zile raportat la data stabilită pentru 
vânzare sub sancţiunea decăderii, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar Din Iași, Str. Vasile 
Lupu nr. 43, Jud. Iași, în data de 
16.05.2019 ora 16:30, și se va desfă-
șura în conformitate cu prevederile 
legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 28.06.2018. Adjude-
carea se va face în conformitate cu 
prevederile. Regulamentului de orga-
nizare și desfășurare a licitaţiei., 
Regulament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare și desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de incepere 
a licitatiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul indicat 
de lichidator. Pentru participarea la 
licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichidato-
rului judiciar din mun. Iași, Str. Vasile 
Lupu Nr. 43, jud. Iași, până la data de 
16.05.2019 ora 15:00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine: - C.I.I. Pohrib 
Ionela la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l SC Mas Mireii Avantaje SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile, 
reprezentând stoc marfă, aflat în 

proprietatea  debitoarei  S.C. Mas 
Mireii Avantaje S.R.L. Reșița. Pretul 
de pornire al licitatiei  este de 100 % 
din pretul de evaluare, respectiv 
17.027 Lei. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud.Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind de 
500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in 
data de 15.05.2019, orele 12.00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. 
In caz de neadjudecare, se va organiza 
o noua licitatie in data de 22.05.2019, 
orele 12.00. 

l Anunț de licitație. Primaria 
Orasului Santana organizeaza licitatie 
in vederea concesionarii suprafetei de 
28.830 mp, teren neproductiv, cu 
destinatia  de amenajare teren pentru 
practicarea activităților sportive și de 
agrement în aer liber ce include 
amenajarea unui poligon de tir sportiv 
și agrement. 1. Informații generale 
privind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Oraș 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul 
Arad, telefon: 0357/100074, fax 
0357/100075, e-mail: contact@prima-
riasantana.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: concesio-
narea prin licitație a suprafeței de 
28.830 mp, teren neproductiv, eviden-
țiat în C.F. nr. 308630 Sântana, extra-
vilan, aparținând domeniului public 
al Orașului Sântana, județul Arad, cu 
destinația de Amenajare teren pentru 
practicarea activităților sportive și de 
agrement în aer liber ce include 
amenajarea unui poligon de tir sportiv 
și agreement. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: 3.1 Moda-
litatea sau modalitățiile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: documentația de lici-
tație poate fi obținută, contra cost la 
sediul Primăriei Orașului Sântana. 3.2 
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: compartiment Fond locativ din 
cadrul Primăriei Orașului Sântana, 
str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanței de Urgență a Guvernului nr. 
54/2006: costul unui exemplar din 
documentația de atribuire este de 50 
de lei care poate fi achitat la casieria 
Primăriei Orașului Sântana sau în 
contul RO53 TREZ 0215 006X XX01 
6717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 22.05.2019, ora limita 10:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 

28.05.2019, ora limită 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
29.05.2019, ora 10:00, sala de ședințe a 
Primăriei Orașului Sântana. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Arad, 
Secția Contencios-Administrativ, Bd. 
Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad, 
județul Arad, telefon 0257/250114, 
fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.05.2019.

l Anunț de licitație. Primaria 
Orasului Santana organizeaza licitatie 
in vederea concesionarii imobilului 
(apartamentele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 si 
terenul aferent) situat in oras 
Santana, Str.Muncii. Nr.73 Judetul 
Arad cu destinatia de spatii medicale. 
1. Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Oraș Sântana, 
str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, 
t e l e f o n :  0 3 5 7 / 1 0 0 0 7 4 ,  f a x 
0357/100075, e-mail: contact@prima-
riasantana.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: concesio-
narea prin licitație a imobilului (apar-
tamentele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și 
terenul aferent) situat in orașul 
Sântana, str.Muncii nr.73 județul 
Arad, cu destinația de spații medicale. 
3. Informații privind documentația de 
atribuire: 3.1. Modalitatea sau moda-
litățiile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: documen-
tația de licitație poate fi obținută, 
contra cost la sediul Primăriei 
Orașului Sântana. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: compartiment 
Fond locativ din cadrul Primăriei 
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 
A, jud. Arad. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 54/2006: costul unui 
exemplar din documentația de atri-
buire este de 50 de lei care poate fi 
achitat la casieria Primăriei Orașului 
S â n t a n a  s a u  î n  c o n t u l 
RO53TREZ0215006XXX016717, 
deschis la Trezoreria Arad. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
22.05.2019, ora limita 12:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 28.05.2019, 
ora limită 12:00. 4.2. Adresa la care 
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trebuie depuse ofertele: Orașul 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. 
Arad, registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
29.05.2019, ora 12:00, sala de ședințe 
a Primăriei Orașului Sântana. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Arad, Secția Conten-
cios-Administrativ, Bd. Vasile Milea, 
nr. 2-4, oraș Arad, județul Arad, 
t e l e f o n  0 2 5 7 / 2 5 0 1 1 4 ,  f a x : 
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.05.2019.

l Anunt de organizare licitatie 
publ ica deschisa cu str igare 
“APPS-RA prin Sucursala pentru 
Reprezentare si Protocol Neptun 
organizeaza in data de 22.05.2019, 
ora 12, la sediul sau din Neptun, str. 
Trandafirilor nr. 20 (incinta Club 
Bazin) licitatie publica deschisa cu 
strigare in vederea inchirierii urma-
toarelor spatii comerciale cu activi-
tate sezoniera, si anume: Nr. crt. / 
Denumirea spatiului / Supraf. m.p. / 
Durata inchiriere / Destinatia 
Spatiului / Pret pornire licitatie 2019-
2021 / Euro/ mp/luna / Euro/ spatiu/
luna / 1. Farmacie  incinta Hotel 
Doina - Neptun /26,83 / 6 luni/an / 
Comert prod. Farmaceutice / 5,60 
/150,25. / 2. Teren Tenis Club Bazin - 
Neptun / 606,92 / 3 luni/an / Servicii 
agrement / 0,65 / 394,50. Pretul Dosa-
rului de licitatie este de 100 lei. Taxa 
de participare la licitatie: 5% din 
pretul de pornire a licitatiei dar nu 
mai putin de 20 EURO. Garantia de 
participare la licitatie: 10% din pretul 
de pornire a licitatiei. Documentatia 
privind licitatia se poate achizitiona 
contracost de la sediul S.R.P. Neptun 
incepand cu data de 07.05.2018  in 
zilele lucratoare , intre orele 8-13. 
Termenul limita pentru depunerea 
ofertelor: 21.05.2019, ora 12. Relatii 
suplimentare: Gongu Daniela telefon: 
0241/731754.

l SC Senior Albu Company SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin lici-
tatie publica a bunului imobil, repre-
zentand teren intravi lan cu 
constructii comerciale - “Strand 
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roșu, numar cadastral  32129 
- teren in suprafata de 11.652 mp, 
cadastral constructii 32129-C1 , 
32129-C2, 32129-C3, 32129-C4, 
32129-C5, situat administrativ in 
Otelu Rosu, cartier Ciresa, jud. 
Caras-Severin. Pretul de pornire al 
licitatiei  este de 85 % din pretul de 
evaluare, respectiv 1.384.670 Lei + 
T.V.A. Caietele de sarcini se pot achi-
zitiona de la sediul ales al lichidato-

rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 500 
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in 
data de 15.05.2019, orele 13.00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin. In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data de 
29.05.2019, orele 13.00.

l Ministerul Apărării Naționale, prin 
UM 01751 organizează licitație 
publică cu strigare în vederea închiri-
erii imobilului situat în Râșnov, str. 
Florilor nr. 84, compus din spațiu în 
suprafață construită de 4 mp 
amplasat după cum urmează: în 
pavilionul B- etajul I casa scării a 
cazărmii Râșnov; în pavilionul B4- 
parter și etajul III casa scării a 
cazărmii 1164 Râșnov; în vederea 
instalării unor tonomate de cafea, 
ceai, ciocolată caldă și un tonomat 
pentru snack-uri. Licitația are loc în 
ziua de 20.05.2019, ora 10.00 la sediul 
UM 01751 din str. Florilor nr.84, loca-
litatea Râșnov. În caz de neadjude-
care, licitația se repetă în ziua de 
29.05.2019, ora 10.00 la aceeași 
adresă. Condițiile privind partici-
parea și adjudecarea sunt cuprinse în 
caietul de sarcini, care se achizițio-
nează de la sediul UM 01751, înce-
pând cu ziua de 10.05.2019, contra 
sumei de 10 lei, care se depun la 
caseria unității militare. Ofertele 
împreună cu celelalte documente se 
depun la registratura unității mili-
tare, pâna la data de 17.05.2019, ora 
09.00 indicate în anunțul publicitar. 
Garanția de participare se exprimă în 
lei și se constituie prin scrisoare de 
garanție bancară, care se prezintă în 
original sau prin depunere în 
numerar la caseria unității militare 
până la data și ora depunerii ofertei. 
Informații suplimentare se obțin la 
sediul unității militare sau la telefon 
026/230038 int. 106, persoană de 
contact Hoitan Felomina.

l Invitație de participare. Fundația 
Centrul pentru Politici și Servicii de 
Sănătate (CPSS) - în calitate de achi-
zitor - intenţionează să atribuie 
contractul „Servicii de tipărire 
manuale de specialitate medicală”, 
cod CPV 79824000-6 Servicii de tipă-
rire și de distribuţie, prin derularea 
unei licitații deschise, conform preve-
derilor Legii nr. 98/2016 (art. 68). 
Achiziţia serviciilor se face în cadrul 
și pentru proiectul „Îmbunătățirea 
calității serviciilor de urgenta prespi-
talicesti si spitalicesti prin dezvoltarea 
si implementarea unui program de 
formare, etapa 2” finanțat prin 
Programul de Cooperare Elveți-
ano-Român. Descrierea detaliată a 
serviciilor, a cantităților solicitate, 
precum și toate informațiile aferente 
serviciilor se regăsesc în documen-
tația de atribuire. Valoarea estimată a 

contractului va fi de minim 250.000 
lei fără TVA, maxim 650.000 lei fără 
TVA, în funcție de alocarea finan-
ciară a proiectului la data semnării 
contractului. Criteriul aplicat pentru 
stabilirea ofertei câștigătoare: „prețul 
cel mai scăzut”, cu respectarea cerin-
țelor documentației de atribuire.  
Elaborarea ofertelor și atribuirea 
contractului se va face conform 
prevederilor documentației de atri-
buire, în baza si conform căreia se va 
efectua selectarea ofertelor, aceasta 
cuprinzând criteriile minime de califi-
care, detalierea calitativă și cantita-
tivă a serviciilor necesare a se 
achiziționa. Documentația de atri-
buire se poate descărca de la adresa 
http://cpss.ro/ro/achizitii-publice.html 
sau se poate solicita prin e-mail. 
Invităm toți operatorii economici 
interesați să ne contacteze pentru 
orice informații suplimentare, pentru 
obținerea documentației de atribuire 
sau pentru clarificări, prin următoa-
rele modalități de contact: sediu 
nostru din Str. Intrarea Gădinți nr. 4, 
sector 1, București, adresa de e-mail 
infomed@cpss.ro sau fax la nr. 
021-2521794. Până cel mai târziu la 
data de 10.06.2019 ora 11:00, invităm 

toți operatorii economici interesați să 
ne transmită oferta, întocmită în 
termenii prevăzuți în documentația 
de atribuire (aceasta fiind data și ora 
limită de depunere a ofertelor).

PIERDERI
l Societatea Chicheanu Com Impex 
SRL, cu sediul în București, str.Gala 
Galaction, nr.50, sector 1, număr de 
ordine în Registrul Comerțului 
J40/22368/1992, CUI:3162120, declar 
pierdut și nul certificatul constatator 
eliberat de ORC de pe lângă Tribu-
nalul București pentru punctul de 
lucru din Localitatea Eforie Sud, str. 
Dr. Cantacuzino, nr. 29, jud. 
Constanța.

l Suciu Liviu Claudiu declară 
pierdut și nul Atestatul de transport 
mărfuri generale eliberat de ARR 
Bistrița.

l Firma Cenyrom Speed SRL declară 
pierdute următoarele documente; 
carte identitate a mașinii cu numărul 
B -50 -BRU, facturier de la nr. 974 
-990, chitanţa cu nr. 50 din chitanţier 1 
-50, ștampilă rotundă cu numele 

firmei și o ștampilă cu antetul firmei, 
aparat de descărcat card tahograf. 

l Pierdut certificat internațional de 
conducător de ambarcațiune de agre-
ment cu motor nr. 38627, categoria C 
si D pe numele Bănică Emanuel. Se 
declară nul.

l Prin prezenta SC Direct Pharma 
Logistics SRL, identificată prin cod 
de înregistrare fiscală RO 31647962, 
cu număr de ordine în Registrul 
Comerţului J23/1458/2013, având 
punct de lucru în oraș Pantelimon, 
B-dul Biruinţei nr. 162, Jud. Ilfov, 
reprezentată de Dan Nicolescu în 
calitate de Administrator, declară 
pierdut chitanţierul societăţii având 
seria DPHL și plaja de numere 
cuprinsă între 1004751 -1004800, 
ștampilat complet. Societatea Direct 
Pharma Logistics SRL, prin Adminis-
trator Dan Nicolescu, îl declară nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
SC Matbro Cargocides SRL, cu sediul 
în Măgurele, str. Violetelor nr. 14, 
camera 1, jud. Ilfov cu nr. de înregis-
trare J23/1304/2016 CUI 35873830.

DECESE


