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OFERTE SERVICIU
l Liceul Tehnologic Nr.1 din Alexandria, Teleorman, scoate la concurs
postul de Administrator Financiar/
Contabil Șef. Relații suplimentare la
telefoanele: 0247.312.181/0762.247.868.
l Roza Oro Collection S.R.L., cu sediul
în Mun. Satu Mare, Str. Aurel Vlaicu,
Nr. 127, Jud. Satu Mare, angajează
muncitori necalificați la asamblarea,
montarea pieselor. Cerințe: cunoștințe
de limba engleză. C.V.-urile se trimit la
adresa de e-mail: rozaoro_2000@yahoo.
de. Numai candidații selectați vor fi
contactați.
l S.C. Complex Sâmbăta S.R.L., CUI
RO 14548225, cu sediul în Sâmbăta de
Sus, Zona Turistică, nr.km. 9, Complex
Sâmbăta, Jud. Brașov, angajează:
ospătar cu COD COR 513102- 1 post,
menanjeră cu COD COR 911101- 1
post, barman cu COD COD 513201- 1
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe
de limba engleză, expleriență in
domeniu. Selecția are loc in data de
03.03.2020 ora 10:00 la sediul soietății.
l SC Pasirom Interactiv SRL, având
CUI RO14947358, cu sediul în București, str.Intrarea Horbotei, nr.4, bl.G5,
sc.1, et.5, ap.23, Sector 3, angajază:
-maistru instalații, cod COR 311208 -6
posturi -inginer instalații, cod COR
214203 -6 posturi; -mașinist la mașini
pentru terasamente (ifronist), cod COR
834201 -9 posturi. Cerințe: studii de
specialitate, experiență min.1 an.
Selecția are loc în data de 10.03.2020,
ora 12.00, la sediul societății. Persoană
de contact: Ivanov Madalina
-0756.195.196.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, localitatea București, Șos.Vergului, nr.12,
Sector 2, organizează la sediul spitalului concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante contractuale
de execuție, perioadă nedeterminată,
conform HG nr.286/2011 și Dispoziția
Primarului General al Capitalei
1709/29.12.2014 de: -1 post Registrator
Medical Debutant -Serviciul Evaluare
și Statistică Medicală; -1 post Registrator Medical -Serviciul Evaluare și
Statistică Medicală; -1 post Infirmieră
Debutant -Secția Clinică Medicină
Internă. Condițiile generale și specifice:
Registrator medical debutant: -diplomă
de studii medii de specialitate sau
diplomă de studii medii; -fără vechime;
-concurs pentru ocuparea postului.
Registrator medical: -diplomă de studii
medii de specialitate sau diplomă de
studii medii; -6 luni vechime în specialitate; -concurs pentru ocuparea
postului. Infirmiera debutant: -școală
generală; -fără vechime; -concurs
pentru ocuparea postului. Data concursului: -02.04.2020 -Proba scrisă;
-09.04.2020 -Interviu. Data-limită de
depunere a dosarelor -23.03.2020, ora
15.00. Calendarul de desfășurare a
concursului, bibliografia și tematica se
afișează la sediul și pe site-ul spitalului:
www.spitalmalaxa.ro. Date de contact:
Ec.Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.
l Primăria Comunei Mogoș, cu sediul
în Mogoș, sat Mogoș, nr.3A, județul
Alba, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcţiei contractuale de execuţie,
vacante, de bibliotecar -treapta I,
c o n f o r m H G n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .
Concursul se va organiza la sediul
Primăriei comunei Mogoș, conform
calendarului următor: -23 martie 2020,
ora 16.00: dată-limită pentru depu-

nerea dosarelor; -În maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor, comisia de
concurs va selecta dosarele de concurs
pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs; -31 martie 2020, ora
11.00: proba scrisă; -Data și ora interviului se vor anunța ulterior. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției
contractuale sunt: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției contractuale de minimum 5 ani. Detalii privind
bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând site-ul Primăriei comunei
Mogoș (www.comunamogos.ro). Informaţii suplimentare se pot obţine la
Primăria Comunei Mogoș, sat Mogoș,
judeţul Alba, telefon 0258.700.100,
adresa e-mail: primariamogos@yahoo.
com.
l Spitalul Municipal Fălticeni, județul
Suceava, organizează concurs, în
conformitate cu prevederile HGR
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la sediul unității din
strada Ion Creangă, numărul 1, Fălticeni, pentru ocuparea unor posturi
contractuale vacante: -1 post asistent
medical debutant, Compartimentul
Neonatologie; -1 post asistent medical
debutant, Secția Boli Infecțioase; -2
posturi asistent medical debutant,
Secția Pediatrie; -1 post asistent
medical debutant, Secția Pneumologie;
-1 post de infirmieră debutantă, Secția
Boli Infecțioase; -1 post muncitor IV
-bucătar. Proba scrisă va avea loc în
data de 01.04.2020, ora 10.00 (asistent
medical și infirmieră) și ora 13.00
pentru postul de bucătar. Data și ora
interviului vor fi anunțate după proba
scrisă. Dosarele de concurs se depun la
Serviciul RUNOS până pe data
23.03.2020 inclusiv, ora 15.00. Condiții
specifice de participare pentru asistent
debutant: -diplomă de bacalaureat;
-diplomă de asistent medical generalist;
-vechimea nu este necesară. Condiții
specifice de participare pentru infirmieră debutantă: -diplomă de 10 clase;
-diplomă/certificat de infirmieră;
-vechimea nu este necesară. Condiții
specifice de participare pentru
muncitor IV –bucătar: -diplomă de 10
clase; -diplomă/certificat de bucătar;
-vechimea nu este necesară. Anunțul de
concurs, bibliografia, tematica de
concurs se af lă afișate la avizierul
unității și pe site-ul unității. Relații
suplimentare se pot obține la telefon
numărul 0752.126.627/0752.126.626.
l Academia Română -Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd.Mihai
Viteazu, nr.24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -1 post Economist IA, cu normă întreagă, pe durată
nedeterminată, în cadrul Serviciului
Financiar, Contabilitate de la Filiala
Timișoara a Academiei Române,
c o n f o r m H G n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 31.03.2020, ora
10.00; -Proba interviu în data de
02.04.2020, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii economice: -superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență;
sau studii ciclul I Bologna completat cu
ciclul II; -vechime în muncă: minim 7
ani în specialitate. Competențe/Cunoștințe: -competențe Microsoft Office,
precum și programe de gestiune și
contabilitate; -experiență în contabilitate și salarizare în domeniul bugetar,

DGRFP Brașov - Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Brașov, în calitate de creditor,
citează pentru data de 25.03.2020, ora 11,00 la
Tribunalul Brașov în dos. nr. 3378/62/2019 având ca
obiect procedura insolvenței conform art. 145 din
Legea 85/2014, pe SC KEBO DESIGN SRL - CUI
24170878 în calitate de debitor.

cunoștințe în domeniul legislației
contabile. Abilități: -capacitatea de a
respecta termenele impuse de legislația
în vigoare, capacitate de organizare a
muncii proprii, de gestionare a
timpului, de asumare a responsabilităților. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Academiei Române
-Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, parter,
cam.18, Biroul de Resurse Umane.
Relaţii suplimentare la sediul: Academiei Române -Filiala Timișoara, cu
sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu,
nr.24, parter, cam.18, persoană de
contact: Alexandra Gheran, telefon
0739.947.775.
l În conformitate cu prevederile art.1
și art.7, alin.1 din Hotărârea
nr.286/2011, modificată și completată
cu Hotărârea nr.1027/2014, Centrul
Social „Sfântul Andrei” Comuna Malu
Mare, județul Dolj, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea,
pe perioadă determinată, a funcției
contractuale de execuție temporar
vacante- magaziner în cadrul Compartimentului Administrativ. Condiții
generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.3
din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice de
participare la concurs: -Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat,
fișă medicina muncii și aviz psihologic;
-Nu se solicită vechime în muncă/specialitatea studiilor. Concursul se va organiza la sediul Centrului Social „Sfântul
Andrei” din com.Malu Mare, str.Bechetului, nr.276, în data de 24 martie 2020,
ora 11.00, proba scrisă, și în data de 26
martie 2020, ora 12.00, interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun în
termen de în termen de 5 zile lucrătoare
de la data publicării prezentului anunț
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, respectiv până la data de
13 martie 2020, ora 16.00, la sediul
Centrului Social „Sfântul Andrei”,
comuna Malu Mare, str.Bechetului,
nr.276, telefon 0351.430.802, e-mail:
caminbatranimalumare2013@yahoo.
com, persoană de contact Pucă
Elisa-Daniela, responsabil resurse
umane. Detalii privind condiţiile specifice și bibliografia de concurs sunt
disponibile la sediul Centrului Social
„Sfântul Andrei” comuna Malu Mare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Centrului Social „Sfântul
Andrei”, comuna Malu Mare, str.
B e c h e t u l u i , n r. 2 7 6 , t e l e f o n
0351.430.802.
l În temeiul prevederilor art.7 din HG
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,
Institutul de Chimie Macromoleculară
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ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați – cod ﬁscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel:
0236.307.718/ fax: 0236/461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați
organizează în data de 24.03.2020 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de
cabinet medical, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Țiglina III, str. Gheorghe Asachi nr. 11,
apartament 3, lot 3, parter, dispensar medical; 3. Imobilul este compus din: cameră în suprafață de 16,76 mp,
cota indiviză de 7,23% din terenul aferent apartamentului, respectiv suprafața de 51,63 mp, precum şi cota
indiviză de 7,23% din părţile comune din bloc, respectiv suprafața de 34,65 mp, având nr. cadastral nou 103734c1-u3; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al Municipiului Galați şi
desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații privind documentația de participare: 5.1.
Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. Prețul caietului de sarcini este de 50 lei; 6.
Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de caliﬁcare, în
conformitate cu documentația de participare. 6.1. Data limită de depunere a plicurilor: 23.03.2020, ora 13,00;
6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, biroul
Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar. 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedința
publică de licitație: 24.03.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax,
email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9.
Persoana de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.718.

“Petru Poni” organizează la sediul său
din mun.Iași, Aleea Gr.Ghica Vodă,
nr.41A, jud.Iași, concurs pentru
ocuparea unui post contractual
temporar vacant de Șef birou contabilitate, gradul II (1 post) cu normă
întreagă, pe perioadă determinată, în
cadrul Biroului financiar-contabilitate
al Institutului. Documente obligatorii
pentru constituirea dosarului de
concurs sunt cele prevazute în art.6 din
HG nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale.
Concursul se va desfășura, conform
HG nr.286/23.03.2011, astfel: selecția
dosarelor se va desfășura pe data de
17.03.2020, ora 12.00, proba scrisa pe
data de 24.03.2020, ora 11.00, proba
interviu pe data de 26.03.2020, ora
11.00. Comunicarea rezultatelor finale
pe data de 30.03.2020, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
din art.3 al Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, aprobat prin HG
nr.286/2011 modificată și completată
prin HG 1027/2014. Condiţii specifice
postului: -studii economice superioare
de lungă durată; -Certificat de atestare
a cunoștinţelor dobândite în Sistemul
European de Conturi, conform art.19
lit.b indice 2-b indice 3 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele publice,
actualizată; -experienţă în specialitate:
minimum 10 ani la o instituţie publică;
-experienţă în muncă: minimum 15 ani;
-cunoștinţe temeinice de operare PC
(Windows, Excel, Microsoft Office);
-competenţă decizională și profesională; aptitudini/deprinderi: capacitate
de analiză și sinteză, dinamism, capacitate de gestionare a situaţiilor dificile
precum și a resurselor alocate, adaptabilitate la schimbări. Documentele
aferente concursului, respectiv anunţul
cuprinzând condiţiile generale și specifice, calendarul concursului, tematica și

bibliografia sunt afișate la sediul Institutului de Chimie Macromoleculară
“Petru Poni” și pe website www.
icmpp.ro. Dosarele se primesc până la
data de 16.03.2020, ora 15.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la Serviciul
resurse umane, sediul Institutului de
Chimie Macromoleculară „Petru Poni”
(ICMPP) din Iași, telefon:
0232.217.454- Biroul personal, email:
enciu.diana@icmpp.ro
l l Școala Gimnazială Braniștea, cu
sediul în Comuna Braniștea, Județul
Mehedinți, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant
de administrator financiar grad II -0,25
normă-, în baza H.G. nr. 286/2011,
modificat și completat de H.G. nr.
1027/2014. Concursul se va desfășura
la sediul Școlii Gimnaziale Braniștea ,
Județul Mehedinți în data de 02 aprilie
2020 ora 12:00 cu proba scrisă si în data
de 03 aprilie 2020 ora 12:00 cu interviul. Condiții specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: superioare
cu diplomă de licență (facultate în
domeniul economiei). -vechime în exercitarea funcției specifice de minim 3
ani. -cunoștiințe de operare programe
Edusal, Forexebug, ExpertBugetar,
ELCEB, Finantare.org, D112. Condiții
generale de participare: Sunt cele
prevăzute de art.3 din Anexa 1 la H.G.
nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea
Regulamentului– cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale.
Dosarele de înscriere pentru concurs se
vor depune la sediul Școlii din Comuna
Braniștea, Județul Mehedinți, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial, partea a III-a. Bibliografia
și documentele necesare înscrierii se
afișeaza la sediul Școlii începând cu
data publicării prezentului anunț.
Informații suplimentare se pot obține la
sediul Școlii și la nr de telefon
0747977788– secretariat.
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l Primăria Gruia cu sediul în: localitatea Gruia, județul Mehedinți organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual vacant
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modific a t ă ş i c o m p l e t a t ă d e H . G . n r.
1027/2014.•Denumirea postului: Referent IA post vacant, contractual, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs: -să
fie absolvent de studii liceale cu bacalaureat; -să aibă cel puțin 7 ani vechime
în muncă; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului: 5
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă în data de
31.03.2020, ora10.00, la sediul instituției; -proba interviu în data de
01.04.2020, ora 10.00, la sediul instituției. Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile de la afişare, la
sediul instituției. Date contact: Nedelcu
Alecsandru tel.: 0252394030.
l Primăria Comunei Bălţaţi, judeţul
Iaşi, organizează concurs pentru
ocuparea postului de natură contractuală, vacant pe perioadă nedeterminată, de muncitor calificat- studii
generale, treapta profesională III, în
cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală. Condițiile de desfăşurare a concursului sunt urmatoarele:
-Proba scrisă se va desfăşura în data de
31 martie 2020, ora 10,00, la sediul
Primăriei Comunei Bălţaţi, judeţul
Iaşi; -Dosarele de înscriere se vor
depune până pe data de 24 martie 2020
inclusiv, ora 16,00, la sediul Primăriei
Comunei Bălţaţi, sat Bălţaţi, Comuna
Bălţaţi, la doamna secretar general
Mirela Silion. Condițiile de desfăşurare
a concursului, condițiile de participare
la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaților pentru dosarul de
inscriere sunt afişate la sediul Primăriei
Comunei Bălţaţi. Relaţii suplimentare
l a t e l e f o n n r. 0 2 3 2 / 7 1 7 2 4 9 ,
0232/717247.
l Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri organizează
concurs în data de 24.03.2020, ora
10.00 (proba practică), pentru ocuparea
pe perioadă determinată a unui post
temporar vacant corespunzător funcției
contractuale de execuție de şofer I din
cadrul Direcției Investiții, Achiziții
Publice, Servicii Interne şi IT Compartimentul Servicii Interne.
Pentru ocuparea postului sunt necesare: - studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diploma de
bacalaureat/ studii generale, - permis
de conducere: minimum categoria B,
obținut de minimum 5 ani, - vechime în
muncă: minimum 3 ani. Înscrierea
candidaților se realizează în perioada
10-16.03.2020 la sediul Ministerului
Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri din Calea Victoriei nr. 152,
sector 1, Bucureşti, etaj 4, camera 418
(în termen de 5 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunţ).
Concursul constă în 3 etape succesive şi
anume: selecţia dosarelor de înscriere,
probă practică şi interviul. Proba practică şi interviul vor avea loc la sediul
Ministerului Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri din Calea Victoriei
nr. 152, sector 1, Bucureşti. Conform
prevederilor art.24 alin.(5) din Regulamentul- cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, interviul
se va susţine în termen de maximum 4
zile lucrătoare de la data susținerii
probei practice. Informaţii suplimentare se obţin de pe site-ul www.
economie.gov.ro/ DESPRE NOI/

Carieră, la sediul instituției şi la nr. de
tel. 021.20.25.460/111– Direcția Resurse
Umane.
l Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri organizează
concurs în data de 31.03.2020, ora
10.00 (proba practică), pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a 3 posturi
vacante corespunzătoare funcției
contractuale de execuție de şofer I din
cadrul Direcției Investiții, Achiziții
Publice, Servicii Interne şi IT Compartimentul Servicii Interne.
Pentru ocuparea posturilor sunt necesare: - studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diploma de
bacalaureat/ studii generale, - permis
de conducere: minimum categoria B,
obținut de minimum 5 ani, - vechime în
muncă: minimum 3 ani. Înscrierea
candidaților se realizează în perioada
10-23.03.2020 la sediul Ministerului
Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri din Calea Victoriei nr. 152,
sector 1, Bucureşti, etaj 4, camera 418
(în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunţ).
Concursul constă în 3 etape succesive şi
anume: selecţia dosarelor de înscriere,
probă practică şi interviul. Proba practică şi interviul vor avea loc la sediul
Ministerului Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri din Calea Victoriei
nr. 152, sector 1, Bucureşti. Conform
prevederilor art.24 alin.(5) din Regulamentul- cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, interviul
se va susţine în termen de maximum 4
zile lucrătoare de la data susținerii
probei practice. Informaţii suplimentare se obţin de pe site-ul www.
economie.gov.ro/ DESPRE NOI/
Carieră, la sediul instituției şi la nr. de
tel. 021.20.25.460/111 - Direcția
Resurse Umane.
l Anunț concurs pentru postul
contractual. Școala Gimnazială Maria
Rosetti, cu sediul in Bucureşti, str. G.
Garibaldi nr. 3, sector 2, organizează
concurs pentru ocuparea 0,5 post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată de Administrator Financiar
cu indemnizatie de conducere. Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru- Administrator Financiar cu
indemnizatie de conducere: Nivelul
studiilor superioare economice.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 3 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: - Proba scrisă în data de
31.03.2020 ora 10:00, - Proba practică
în data de 02.04.2020 ora 10:00. Proba
interviu în data de 03.04.2020 ora
10:00. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este 25.03.2020 ora 16:00, la
sediul Școlii Gimnaziale Maria Rosetti.
Date contact: Cuciureanu Georgeta,
telefon: 0212305876.
l Spitalul Județean de Urgență Slatina,
jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organizează
concurs de recrutare pentru funcțiile
contractuale de executie vacante, în data
de 31.03.2020, pentru ocuparea a 14
posturi vacante de asistenți medicali
principali şi debutanți, specialitatea
medicină generală, nivel de studii PL,
asistent medical debutant, specialitatea
medicină generală, nivel de studii S şi
asistent medical, specialitatea medicină
generală, nivel studii PL, pe durată
nedeterminată, pentru următoarele
locuri de muncă: -un post vacant de
asistent medical principal, specialitatea
medicină generală, nivel de studii PL, de
la Secția Medicină internă; -două posturi

vacante de asistent medical debutant,
specialitatea medicină generală, nivel de
studii PL de la Secția Gastroenterologie;
-un post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală,
nivel de studii PL de la Secția Oncologie
Medicală; -un post vacant de asistent
medical debutant, specialitatea medicină
generală, nivel de studii S de la Secția
Oncologie Medicală; -un post vacant de
asistent medical principal, specialitatea
medicină generală, nivel de studii PL de
la Secția Cardiologie; -un post vacant de
asistent medical, specialitatea medicină
generală, nivel de studii PL de la
Compartiment Terapie intensivă coronarieni -Secția Cardiologie; -un post vacant
de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii
PL de la Compartiment Terapie intensivă coronarieni -Secția Cardiologie; -un
post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală,
nivel de studii PL de la Compartiment
chirurgie toracică; -un post vacant de
asistent medical principal, specialitatea
medicină generală, nivel de studii PL de
la Secția chirurgie şi ortopedie infantilă;
-trei posturi vacante de asistent medical
debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL de la Secția ortopedie şi traumatologie; -un post vacant
de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii
PL de la Secția ORL. 1.Conditii specifice: a)pentru posturile de asistent
medical debutant, specialitatea medicină
generală, nivel de studii PL: -studii postliceale absolvite cu certificat de absolvire
a şcolii postliceale, sau certificat de
absolvire a şcolii postliceale conform
Hotararii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 19761994, conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitate; b)pentru
posturile de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel de studii
PL: -studii postliceale absolvite cu certificat de absolvire a şcolii postliceale, sau
certificat de absolvire a şcolii postliceale
conform Hotarârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare, promotiile
1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare, în specialitatea
medicină generală; - minim 6 luni
vechime ca asistent medical în specialitatea medicină generală. c)pentru posturile de asistent medical principal,
specialitatea medicină generală, nivel de
studii PL: -studii postliceale absolvite cu
certificat de absolvire a şcolii postliceale,
sau certificat de absolvire a şcolii postliceale conform Hotărârii Guvernului nr.
797/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare, promoțiile
1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare, în specialitate;
-examen pentru obţinerea gradului de
principal; -5 ani vechime ca asistent
medical în specialitate. d)pentru postul
de asistent medical debutant, specialitatea medicina generala, nivel de studii
superioare: -studii universitare absolvite
cu diplomă de licență în specialitate.
Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în
data de 31.03.2020, ora 09.00 -proba
scrisă şi proba interviu în termen de 4
zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului,
până în data de 20.03.2020 şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG nr. 286/2011,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia de concurs este afişată la
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare
se pot obtine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv. RUNO
sau la nr.de telefon 0349.802.550.
l UM 01867 din Ministerul Apărării
Naţionale organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
de personal civil contractual: -un post
de Șef birou gr.I în cadrul compartimentului financiar-contabil, birou
drepturi băneşti, studii superioare în
domeniul economic şi o vechime în
muncă şi în domeniul economic de
minim 2 ani, astfel: -27.04.2020, ora
10.00 -proba scrisă; -04.05.2020, ora
10.00 -interviul; -data-limită de depunere a dosarelor -23.03.2020, ora 15.30.
-un post de Contabil I în cadrul
compartimentului financiar -contabil,
birou contabilitate, studii medii în
domeniul economic sau absolvirea cu
diplomă de bacalaureat a studiilor
medii şi a unui curs de perfecționare în
domeniul economic, cu o vechime în
muncă şi în domeniul economic de
minim 3 ani şi 6 luni, astfel:
-27.04.2020, ora 10.00 -proba scrisă;
-04.05.2020, ora 10.00 –interviul;
data-limită de depunere a dosarelor
-23.03.2020, ora 15.30. Depunerea
dosarelor se va face la sediul UM
01867 Mihai Bravu, str.Gării, nr.2,
Mihai Bravu, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare. Organizarea concursului se va face la UM
01835 Bucureşti, Șoseaua Bucureşti-Ploieşti km.10,5, Sector 1, Bucureşti. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
0744.877.827/interior 1105206.
l În scopul desfăşurării activităţii, în
condiţii de eficienţă si eficacitate,
CMEB SA, cu sediul din Splaiul
Unirii, nr.76, Corp A, Mezanin si etaj
1, Bucuresti Sector 4, scoate la
concurs, pe durată nedeterminată, cu
normă întreagă, urmatoarele posturi,
după cum urmează: Serviciul Investiţii: -1 post inginer; -1 post tehnician;
Serviciul Juridic: -1 post manager
îmbunătăţiri procese. Dosarele de
înscriere se vor depune la sediul
companiei începând cu data de
09.03.2020 şi până la data de
13.03.2020, inclusiv, ora 12,00 şi vor
conţine în mod obligatoriu: Cererea de
înscriere la concurs însotita de CV;
copia actului de identitate; copiile
diplomelor de studii şi ale altor acte ce
atestă efectuarea unor specializări/
cursuri necesare ocuparii postului;
adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată de
către medicul de familie. Copiile de pe
actele prezentate vor fi însoţite de
documentele originale. Criteriile de
selecţie şi condiţiile de participare la
concurs, tematica si bibliografia pentru
posturile scoase la concurs sunt precizate în Anunţurile extinse privind
selecţia pentru ocuparea posturilor
mai sus menţionate şi se găsesc la
sediul companiei, etaj.1 si pe pagina de
internet a CMEB SA la adresa www.
cmeb.com.ro. Informatii la telefon:
0728.121.056 –Serviciul Resurse
Umane, Salarizare.

CITAŢII
l Reclamantul Faur Nicolae o citez pe
pârâta Vlad Georgiana pentru
termenul din 4 mai 2020, în dosarul
nr.2697/331/2019, Judecătoria Vălenii
de Munte- suplinire consimțământ.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Succesiunea defunctei Ursu Floarea,
CNP 2401020352621, decedată la data
de 20.10.2016, cu ultimul domiciliu în
sat Tapia, numărul 49, județul Timiş, se
află pe rolul Biroului Notarului Public
Irina Verginica Petrescu, cu sediul în
Lugoj, str.20 Decembrie 1989 nr.9, sc.B,
ap.33, jud.Timiş (tel. 0256.359.642).
Eventualii moştenitori sunt rugaţi să se
prezinte la data de 30.03.2020, ora
11.00, la sediul Biroului Notarial
sus-menţionat, pentru dezbaterea
succesiunii.
l Andries Romica este chemat în data
de 23.03.20 la Judecatoria Iaşi în calitate de pârât în procesul de divorţ cu
Andries Lucica, Sala 3, Completul
C01M.
l Dorin Lucian este citat in dosarul nr.
110/2019 al Tribunalului de arbitraj
Judiciar de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iaşi, B-dul Stefan cel
Mare şi Sfânt nr. 2, bl. B2 colt, tr 1, in
data de 24.03.2020, ora 16.00, in calitate de pârât in proces cu SC Fidelia
Casa Alexandru SRL in calitate de
reclamantă, avand ca obiect pretentii.
l Numita Zairova Nozima Rozikovna
este citată la Judecătoria Petroşani, în
dosarul civil nr. 12000/278/2017 la data
de 29.04.2020, ora 10.30, sala 24,
completul 11 civil, în calitate de pârâtă
în proces cu reclamantul Bratu
Gheorghe Adrian, având ca obiect
divorţ.
l Va d u v a l u i F e r e n c z i B a k r i
Marton,Ferenczi Bakri Ferenc,
Ferenczi Bakri Ferencz, Ferenczi petru,
Samoila Moise, şi sotia nascuta Ciorga
Parasca sunt citati in 19.03.2020 la
judecatoria Turda, in dosar civil nr.
5309/328/2019 pentru uzucapiune.
l Numitul Beşliu Maricel, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat/ com. Avrămeni, jud. Botoşani şi cu ultima reşedinţă cunoscută în Germania,
Lazerhof 9,785756 Emmingen- Lipptingen, este citat la Judecătoria
Săveni, jud. Botoşani, cu menţiunea
de a se prezenta personal la interogatoriu, pe 19.03.2020, ora 08.30, în
c a l i t a t e d e p â r â t î n d o s a r u l n r.
430/297/2019, în proces cu reclamanta
Beşliu Ionela.
l Societatea Rorakids SRL, CUI:
13607854, J13/1936/2000, cu ultimul
sediu în Constanța, aleea Egretei, nr. 2,
spațiul 44A, jud.Constanța, este citată
în calitate de debitoare în dosarul
nr.7178/118/2019, având ca obiect
deschiderea procedurii insolvenței, pe
data de 02.04.2020, la Tribunalul
Constanța, Secția a II-a Civilă, complet
F3.
l Numita Arsenie Maria Gabriela, cu
domiciliu în Tg-Jiu, este citată la Judecătoria Tg-Jiu pe data de joi,
02.04.2020, ora 9.00, camera 5, în calitate de pârât, dosar civil
nr.1024/381/2020, în procesul de ordonanță prezidențiala cu Arsenie Dragoş
Adrian.
l Numitul Andriescu Iulian, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Solca, str.
Tomsa Vodă, jud.Suceava, este chemată
în instanță, la Judecătoria Rădăuți, în
data de 12 Martie 2020, ora 08.30,
camera 2, complet c10, în calitate de
pârât, în dosarul civil nr.5997/285/2019,
având ca cerere cu valoare redusă, în
contradictoriu cu Debt Collection
Agency SRL, în calitate de reclamant.
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l Aron Aurel și Aron Ana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea Vânători, nr.151, com.Vânători, jud. Mureș,
sunt citați cu mențiunea “personal la
interogatoriu”, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 1560/308/2019, având ca
obiect “prestație tabulara”, pentru
termenul din 15.04.2020, la Judecătoria
Sighișoara.
l Tribunalul Arad, B-dul.Vasile Milea,
nr.2-4, Arad, Secţia a III-a Contencios
Administrativ și Fiscal Litigii de
Muncă și Asigurări Sociale, Camera 7P.
Dosarul nr.2479/108/2019. Materia:
Litigii de muncă. Stadiu procesual al
dosarului: Fond. Obiectul dosarului:
drepturi bănești. Citație emisă la data
de 04 martie 2020. SC Leia Beny
Construction SRL sunteți chemat la
Tribunalul Arad, camera 7P, în data de
23 martie 2020, ora 09.00, în calitate de
pârâtă în proces cu reclamantul
Mihaila Fabian Emanuel, în dosar nr.
2478/108/2019.

DIVERSE
l Dragă Sanda, sau sora ta, aţi lucrat
la Electro- Mureș, sunt Mugurel -Botoșani. 0744.692.146.
l Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”, având
sediul în localitatea Arad, str. Suceava,
nr. 18, județul Arad, anunţă elaborarea
primei versiuni a planului “Planul de
Management al ROSCI0287 Comloșu
Mare” și declanșarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la adresa localitatea Arad, str. Suceava, nr. 18,
județul Arad, zilnic între orele 9:00 16:00 , vineri orele 9:00 - 13:00. Comentariile și sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Timiș, str. B-dul
Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, în termen
de 18 zile calendaristice de la data
prezentului anunţ.
l Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”, având
sediul în localitatea Arad, str. Suceava,
nr. 18, județul Arad, anunţă elaborarea
primei versiuni a planului “Planul de
Management al ROSCI0345 Pajiștea
Cenad” și declanșarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la adresa localitatea Arad, str. Suceava, nr. 18,
județul Arad, zilnic între orele 9:00 16:00 , vineri orele 9:00 - 13:00. Comentariile și sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Timiș, str. B-dul
Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, în termen
de 18 zile calendaristice de la data
prezentului anunţ.
l Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”, având
sediul în localitatea Arad, str. Suceava,
nr. 18, județul Arad, anunţă elaborarea
primei versiuni a planului “Planul de
Management al ROSCI0338 Pădurea
Paniova” și declanșarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la adresa localitatea Arad, str. Suceava, nr. 18,
județul Arad, zilnic între orele 9:00 16:00 , vineri orele 9:00 - 13:00. Comentariile și sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Timiș, str. B-dul
Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, în termen
de 18 zile calendaristice de la data
prezentului anunţ.

l Unitatea Administrativ-Teritorială
Roșiori din judeţul Ialomiţa, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru Sector Cadastral nr.
4 începând cu data de 16.03.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Roșiori din Com. Roșiori, str. Tineretului, nr. 2, conform art. 14 alin (1) si
(2) din Legea Cadastrului și a Publicităţii Imobiliare Nr. 7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Roșiori din judeţul Ialomiţa, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru Sector Cadastral nr.
11 începând cu data de 16.03.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Roșiori din Com. Roșiori, str. Tineretului, nr. 2, conform art. 14 alin (1) și
(2) din Legea Cadastrului și a Publicităţii Imobiliare Nr. 7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l Autoritatea finanţatoare: Comuna
Poiana Stampei, cod fiscal 5021250, cu
sediul în comuna Poiana Stampei,
judeţul Suceava, cod poștal 727430,
tel./fax: 0230.575.177, e-mail: poiana_
stampei@vahoo.com, în conformitate
cu Legea nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile, cu modificările si completările ulterioare, organ i z e a z ă
i n
p e r i o d a
13.04.2020-15.04.2020, selecţia și
evaluarea proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţări nerambursabile în anul 2020, de la bugetul
local pentru următoarele domenii:
1.Activităţi sportive: suma totală:
10.000Lei. Pentru a putea participa la
procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă,
solicitanţii trebuie să fie persoane fizice
sau persoane juridice fără scop patrimonial -asociaţii ori fundaţii constituite conform legii -sau culte religioase
recunoscute conform legii. Data-limită
pentru depunerea proiectelor este de
10.04.2020, ora 12.00. Documentaţia
pentru elaborarea și prezentarea
propunerii de proiect și informaţii
suplimentare se pot obţine de la
Primăria Comunei Poiana Stampei,
judeţul Suceava, tel./fax: 230.575.177,
e-mail: poiana_stampei@vahoo.com,
site-ul: www.poianastampei.ro. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile: Vor fi supuse evaluării
numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare: a)
Proiectele sunt de interes public local;
b) Este dovedită capacitatea organizatorică și funcţională a beneficiarului
finanţării prin: -Experienţa în domeniul administrării altor proiecte și
programe similar; -Căile și modalităţile de identificare a beneficiarilor
proiectelor (cetăţenii, comunitatea);
Capacitatea resurselor umane de a
asigura desfășurarea programului sau
proiectului la nivelul propus. Evaluarea și selecţia proiectelor depuse se
vor face în ordinea punctajului obţinut
de către fiecare solicitant, în limita
bugetului alocat. Finanţarea programelor aprobate se va efectua numai
după atribuirea contractelor de finanţare. Data transmiterii anunţului de
participare către Regia Autonomă
Monitorul Oficial este 05.03.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Generale
Ordinare a Societăţii Agricole Ceres
Miroși, cu sediul în localitatea Miroși,
judeţul Argeș: Comisia de Cenzori,
prin prezenta convoacă Adunarea
Generală Ordinară a asociaţilor, în
data de 18.03.2020, ora 10.00, la
Căminul Cultural din localitate.
Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi: 1) Raport de activitate pe 2019 al Consiliului de
Administraţie; 2) Raportul Comisiei de
cenzori pe anul 2019; 3)Aprobarea
Bilanţului contabil la data de
31.12.2019; 4)Prezentarea Bugetului de
Venituri și Cheltuieli pe 2020; 5)Modificarea statutului asociaţiei în integralitate sau numai anumite articole prin
Act adiţional; 6)Diverse. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate la
prima convocare, următoarea Adunare
Generală a Asociaţilor este convocată
pe data de 25.03.2020, cu menţinerea
ordinii de zi, orei și locului de desfășurare. Comisia de Cenzori.
l Convocator: Consiliul de Conducere
al Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului București, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare și cu art.11
alin.(1) din Regulamentul Intern de
Organizare și Funcţionare (RIOF) al
FTMB, convoacă, în data de 08.04.2020
orele 18.00, la sediul FTMB din București, Calea Şerban Vodă nr. 213, sector
4- Tehnic Club, Adunarea Generală
Ordinară a Organizaţiilor de/pentru
Tineret a FTMB cu următoarea Ordine
de Zi: (1) Admiterea de noi organizaţii
de/pentru tineret ca membri în cadrul
Adunării Generale a FTMB și implicit
modificarea și completarea RIOF-ului;
(2) Raport de activitate al Consiliului
de Conducere al FTMB pentru perioada 01.01-31.12.2019; (3) Aprobarea
Situaţiilor Financiare anuale la
31.12.2019, ce includ bilanţul contabil,
contul de profit și pierdere, repartizarea rezultatului exerciţiului financiar,
situaţia activelor imobilizate, însoţite
de Raportul de Gestiune și Raportul
Comisiei de Cenzori; (4) Aprobarea
Bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2020 și a Calendarului de proiecte
proprii și în parteneriat ale FTMB pe
anul 2020. În cazul în care la data și
ora stabilite nu se întrunește cvorumul
necesar, Adunarea Generală Ordinară
a Organizaţiilor de/pentru Tineret a
FTMB este reconvocată pentru data de
09.04.2020, orele 18.00 la aceeași
adresa și cu aceeași ordine de zi. Organizaţiile membre în Adunarea Generală a Organizaţiilor de/pentru Tineret
a FTMB vor delega reprezentanţi
pentru participarea la ședinţa Adunării
Generale, printr-un mandat scris ce va
fi înaintat pentru înregistrare până la
data prezentării pentru participarea la
ședinţă. Relaţii suplimentare la tel:
021/335.13.72; 021/410.70.72;
0752.190.705– Roxana Elena Ionita–
Secretar General FTMB; e-mail.
office@ftmb.ro.
l Consiliul de Administrație SC
IMCOM SA, cu sediul în București, str.
F â n t â n i c a n r. 4 1 , s e c t o r 2 ,
J40/2576/1991, CUI: 1294, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a acționarilor la sediul societății în data de
10.04.2020, ora 12:00, cu următoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și
descărcarea de gestiune a Consiliului
de Administrație pentru anul 2019. 2.
Prezentarea și aprobarea bilanțului
contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019.3. Prezentarea și
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➤ plătește cu cardul

aprobarea raportului întocmit de
Consiliul de Cenzori ai societății. 4.
Prezentarea și aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
5. Diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a doua convocare va avea loc la
data de 14.04.2020, în același loc, la
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
Data de referință: la Adunarea Generală vor participa toți deținătorii de
acțiuni aflați la data de 26.03.2020 în
evidențele SC Depozitarul Central SA.
Acționarii pot fi reprezentați pe bază
de procură specială autentificată.
Documentele și materialele Adunării
vor putea fi consultate la sediul societății, de luni până vineri între orele
10-14, începând cu data de 11.03.2020.
l Consiliul de Administrație SC
IMCOM SA, cu sediul în București, str.
F â n t â n i c a n r. 4 1 , s e c t o r 2 ,
J40/2576/1991, CUI: 1294, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
acționarilor la sediul societății în data
de 10.04.2020, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi: 1. Mandatarea
Consiliului de administrație pentru
identificarea oportunităților și găsirea
soluțiilor în vederea punerii terenului
într-o posibilă asociere, a vânzării,
închirierii terenului ce aparține societății, urmând ca în această adunare să
fie stabilit și prețul cel mai mic sub care
societatea nu va putea vinde sau
închiria terenul aflat în proprietate. 2.
Aprobarea proiectului de Procură
Specială prin care Adunarea Generală
Extraordinară va împuternici pe
membrii consiliului de administrație dl.
Andrea Ovidiu Ioan Asan și dl.
Bîldescu Statie să încheie în solidar
acte de administrare sau translative de
proprietate asupra terenului af lat în
proprietatea IMCOM SA, această
procură urmând a conține și condițiile
privind punerea terenului într-o posibilă asociere, închirierea sau vânzarea
terenului. 3. Diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor, a doua
convocare va avea loc la data de
14.04.2020, în același loc, la aceeași oră
și cu aceeași ordine de zi. Data de referință: la Adunarea Generală vor participa toți deținătorii de acțiuni aflați la
data de 26.03.2020 în evidențele SC
Depozitarul Central SA. Acționarii pot
fi reprezentați pe bază de procură
specială autentificată. Documentele și
materialele Adunării vor putea fi
consultate la sediul societății, de luni
până vineri între orele 10-14, începând
cu data de 11.03.2020.
l Administratorul Unic al Societăţii
COTNARI VIN SA, societate pe
acţiuni, de tip închis, cu sediul social în
Judeţul Iași, Oraș Podu Iloaiei, Str.
Naționala, Nr. 135, înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul Iași sub nr.J22/1064/2011 și
cod unic de înregistrare 28555230
(denumită în continuare „Societatea”),
în conformitate cu prevederile art. 117
din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale
Actului Constitutiv al Societăţii,
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor în data de 23.04.2020,
ora 12.00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de
23.04.2020, ora 13.00, ambele în B-dul.
George Coșbuc, nr. 2 (incinta Ada
Business Center), etajul 2, camera 211,
Galați, Județul Galați. În cazul în care
Adunarea nu se întrunește legal și
statutar în data menţionată, Adunarea

GATA!
Simplu, nu?

Generală Ordinară a Acţionarilor și
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor se vor organiza în data de
24.04.2020, la aceeași oră și în același
loc. Au dreptul să participe și să voteze
în cadrul adunării generale toți acţionarii înregistraţi înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor
și în evidenţele Oficiului Registrului
Comerţului la sfârșitul zilei de
13.04.2020 considerată, în conformitate
cu prevederile art. 123, alin. (2) din
Legea nr.31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, drept Dată de Referinţă pentru ţinerea Adunărilor.
ORDINE DE ZI: 1.Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.
Prezentarea și aprobarea situațiilor
financiare ale anului 2019 pe baza
Raportului Auditorului Financiar. 2.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul
financiar 2019. 3. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a
doamnei Procopenco Ala pentru a
redacta și semna hotărârea AGOA
adoptată, și să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului și pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. 2.Pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor:
1. Aprobarea vânzarii de urgență a
unor imobile din patrimoniul societății
în vederea stingerii obligațiilor la
bugetul statului și local, precum a altor
obligații și datorii restante ale societății, sau oprirea procedurilor de executare silită, conform deciziilor
administratorului unic la prețurile
stabilite prin rapoarte de evaluare, și
împuternicirea acestuia să reprezinte
societatea în fața notarului public sau a
altor persoane și autorități, dacă este
necesar, cu posibilitatea de substituire.
a) Aprobarea vânzarii parcela viță
nobilă în suprafață de 4901,68mp,
parcela 4454/3; parcela fânețe în suprafață de 794,26 mp, parcela 4454/4;
parcela vie nobilă în suprafață de
13.166,18 mp, parcela 4454/4 cu nr.
cadastral 1731, intabulat în Cartea
Funciară nr.1685 a localității Tomești,
județul Iași, situat în extravilanul loc.
Tomești, județul Iași. b) Aprobarea
vânzării parcelă vie în suprafață de
6.388,53 mp, parcela 4454/6; parcela
fânețe în suprafață de 516,26mp,
parcela 4454/7; parcela vie nobilă în
suprafață de 12.858,36 mp, parcela
4454/8 cu nr. cadastral 1732, intabulat
în Cartea Funciară nr. 1684 a localității
Tomești, județul Iași, situat în extravilanul loc.Tomești, județul Iași. c) Aprobarea vânzării teren în suprafață de
7.200 mp, cu destinația ”vii”, parcela 1
(3080/2); situat în extravilanul loc.
Tomești, județul Iași, cu nr. cadastral
193, înscris în Cartea Funciară nr.
60672 (nr. CF vechi 388) a localității
Tomești, județul Iași. d) Aprobarea
vânzării teren în suprafață de 8.600mp,
cu destinația ”vii”, parcela 1 (3082/2);
situat în extravilanul loc.Tomești,
județul Iași, cu nr. cadastral 194, înscris
în Cartea Funciară nr. 60673 (nr. CF
vechi 388) a localității Tomești, județul
Iași. e)Aprobarea vânzării teren cu o
suprafață totală de 1.200 mp, are destinația ”altele”, parcela 3098/1, suprafața de 1.300 mp, cu destinația
”arabil”, parcela 3956/1, suprafața de
8.600 mp, cu destinația ”vie”, parcela
3088/1, suprafața de 600 mp, cu destinația ”fâneață”, parcela 3086/1 și
suprafața de 4,500 mp, cu destinația
”vie”, parcela 3084/1, identificat cu nr.
cadastral 191, înscris în Cartea
Funciară nr.60675 (nr. CF vechi 388) a
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localității Tomești, județul Iași. f) Aprobarea vânzării imobil Greabanu- centru
de vinificație, cu nr. cadastral 42, intabulat în Cartea Funciară nr.20057 (nr.
CF vechi 2) a localității Greabanu,
județul Buzău, compus din teren intravilan categoria de folosință curți-construcții, în suprafața totală de 15.949
mp, precum și construcțiile amplasate
pe acesta, categoria construcții industriale și edilitare. g) Aprobarea vânzării
imobil Târgu Frumos- centru de vinificație, cu nr. Cadastral 262/1, intabulat
în Cartea Funciară nr. 60056 (nr. CF
vechi 405 B) a localității Târgu Frumos,
județul Iași, compus din teren intravilan
categoria de folosință curti-construcții,
în suprafața totală de 10.270,05mp,
precum și constructiile amplasate pe
acesta, categoria construcții industriale
și edilitare. 2.Aprobarea împuternicirii,
cu posibilitate de substituire, a doamnei
Procopenco Ala pentru a redacta și
semna hotărârea AGEA adoptată, și să
efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona/înregistra hotărârea
la Oficiul Registrului Comerțului și
pentru publicare hotărârii în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
Procurile de reprezentare vor fi depuse
în original cu 48 de ore înainte de data
stabilită pentru adunare, sub sancţiunea
pierderii exerciţiului dreptului de vot în
adunare. Procurile vor fi reţinute de
Societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal al ședinței
adunării. Accesul acționarilor este
permis prin simpla proba a identității
acestora, făcută cu actul de identitate
sau prin intermediul reprezentatului
desemnat cu procura depusă la Societate în condițiile de mai sus. Materialele
de ședinţă pot fi consultate la sediul
Societăţii, în zilele de luni-vineri, în
intervalul orar 10.00 -15.00, începand cu
data publicării prezentului convocator
în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a. Începând cu aceeași dată acționarii interesați pot solicita transmiterea
procurilor speciale și buletinelor de vot
prin corespondență. Informațiile suplimentare precum și solicitările se pot
obține/transmite și email: office@secretariat.sa@gmail.com.

LICITAŢII
l CII Piros Maria cu sediul în Mun.
Brașov, str, Mihail Kogălniceanu, nr. 19,
cam 22 anunță organizarea unei licitații
privind vânzarea imobilului (casă și
teren) situat în Mun. Săcele, str. 15
Noiembrie nr. 7, jud. Brașov, în data de
26.03.2020 orele 14:00, la sediul lichidatorului. Prețul de pornire fiind 54000
euro. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la lichidator. Cuantumul garanției de participare este de 10% din prețul
de vânzare al bunului. În caz de neadjudecare următoarele licitații se vor organiza în datele de: 13.04.2020, 30.04.2020,
21.05.2020 la ora 14:00 la sediul lichidatorului. Informații suplimentare puteti
obține la telefon: 0723-744213.
Anunț public. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale
Agroalimentare a Municipiului
Câmpina anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru: -Închiriere spațiu comercial
din Complexul Corp C1 al Pieței
Centrale, după cum urmează: -Un
spațiu comercial (F1) în suprafață de 14
mp; Destinație: comercializare produse
agroalimentare, produse alimentare,
articole nealimentare de cerere curentă
precum și alte produse conform HGR
nr. 348/2004. Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin
HCL Câmpina nr. 14 din 31.01.2019.

Tariful de închiriere este scutit de TVA.
Garanția de participare este în valoare
de 2.100 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va
restitui suma respectivă la cerere într-un
cont comunicat de către acesta. Pasul de
licitație: Pasul de strigare este 10% din
prețul de începere. Se poate folosi și
multiplu de 10%. Vizitarea spațiilor
scoase la licitație se poate face de luni
până vineri între orele 8:30 - 15:30. Licitația va avea loc în data de 31.03.2020,
ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din
Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar
documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 30.03.2020,
ora 12:00 tot la sediul instituției. Caietul
de sarcini specific pentru licitație va
putea fi achiziționat contracost de la
sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa
este în valoare de 100 lei și reprezintă
taxa participare licitație. Aceasta este
nerambursabilă. Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul
www.piatacampina.ro.
l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1. Opel Corsa, nr.
inmatriculare DB-08-SOD, an fabricatie
2008, pret pornire licitatie -1.235,00
Euro exclusiv TVA; 2. Renault Clio, nr.
inmatriculare DB-06-WEL, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 1.625,00 Euro exclusiv TVA; 3. Citroen
C5 nr. inmatriculare DB-08-EKV, an
fabricatie 2001, pret pornire licitatie 715,00 Euro exclusiv TVA; Autoturismele se vand in mod individual 4.
Bunuri mobile de tip mijloce apartinand
Tehnofarm Valleriana in valoare de
4.702,27 Euro exclusiv TVA; -Pretul de
pornire al licitatilor pentru autoturisme
si pentru bunurile mobile de tip mijloace
apartinand Tehnofarm Valleriana SRL
reprezinta 65% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi
obtinute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon in prealabil la 021.318.74.25.
-Pretul Caietului de sarcini pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip
mijloace este de 500,00 Lei exclusiv
TVA. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO76BREL0002001680810100 deschis
la Libra Internet Bank, cel mai tarziu cu
o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei pentru
bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilita pentru licitatie a
Caietului de sarcini, ce poate fi achitat
in contul lichidatorului judiciar nr. RO
43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis
la ING BANK –Sucursala Dorobanti
sau in numerar la sediul acestuia din
Bucuresti str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam.
502-505, sector 1. Pentru autovehicule si
pentru bunurile mobile de tip mijloace,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 19.03.2020, ora 15:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 26.03.2020; 02.04.2020;
09.04.2020; 16.04.2020 ora 15:00. Toate
sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam.
502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:

Primăria Municipiului Oradea, cu sediul
în Piața Unirii, nr.1, municipiul Oradea,
județul Bihor, telefon 0259.408.865,
0259.437.000, fax 0259.436.276, e-mail:
locuinte@oradea.ro, cod fiscal
RO35372589. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 26 de imobile, cu destinația de
locuință, proprietăți private ale municipiului Oradea, în suprafață totală de
1.370,65mp, conform caietului de
sarcini, temeiului legal: OUG nr.57 din
0 3 . 0 7 . 2 0 1 9 ș i H C L n r. 8 5 9 d i n
31.10.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau se poate
consulta website-ul: www.oradea.ro,
sectiunea: licitații. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: de la Serviciul Locuinte, Spații Comerciale, din
cadrul Primăriei Municipiului Oradea,
Piața Unirii, nr.1, județul Bihor.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
40Lei/exemplar, ce se achită la caserie
sau se poate descărca de pe website:
gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 16.03.2020, ora
09.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
02.04.2020, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1,
județul Bihor, parter, Ghișeele 1-2.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat format A4. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 03.04.2020, ora
09.00, Primăria Municipiului Oradea,
Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, Sala de
sedințe a Direcției Patrimoniu Imobiliar,
etaj 2. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Sectia de Contencios
Administrativ a Tribunalului Bihor, str.
Parcul Traian, nr.10, Oradea, județul
Bihor, telefon 0259.414.896, fax
0359.432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 05.03.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Consiliul Local al Orașului Vălenii de
Munte, strada Berevoiești, nr.3A, orașul
Vălenii de Munte, județul Prahova,
telefon/fax 0244.280.816, 0244.280.631,
e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.
com, cod fiscal: 2842870. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: imobil format din spațiu
suprateran cu suprafață utilă de 60mp,
cu destinație de activități de agrement și
teren ocupat de acesta, cât și spațiul
subteran WC public cu destinație
socială de utilitate publică în suprafață
utila de 49,98mp, situat pe B-dul
Nicolae Iorga, nr.62-66, în parcul
central al orașului, ce aparține dome-

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

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
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@Diverse

niului privat al Orașului Vălenii de
Munte, conform HCL nr.25/28.02.2020
și temeiului legal: OUG 57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Achiziții
publice. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: de la Compartimentul
Achiziții publice din cadrul Primăriei
Orașului Vălenii de Munte, strada Berev o i e ș t i , n r. 3 A , j u d e ț u l P r a h o v a .
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
50 Lei /exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Orașului Vălenii de
Munte. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.03.2020, ora
13.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
01.04.2020, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Orașului Vălenii de Munte, Birou Registratură, strada Berevoiești, nr.3A,
județul Prahova. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 02.04.2020, ora
11.00, Primăria Orașului Vălenii de
Munte, strada Berevoiești, nr.3A,
județul Prahova. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Văleni, nr.44,
Municipiul Ploiesti, județul Prahova,
telefon 0244.544.781, fax 0244.529.107,
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05.03.2020.

pe suport de hârtie, la registratura
Primăriei Moldova-Sulița, data-limită
pentru solicitarea clarificărilor fiind
27.03.2020, ora14.00. Licitația se poate
desfășura numai dacă sunt depuse cel
puțin două oferte. Ofertele se vor
depune într-un exemplar original până
la data de 06.04.2020, ora 14.00, la
sediul Primăriei Comunei Moldova-Sulița, strada Principală, FN, biroul registratură. Ședința publică de deschidere a
ofertelor va avea loc în data de
09.04.2020, ora 12.00, la sediul instituției, sala de ședințe. Eventualele litigii se
vor soluționa la secția de Contencios
administrativ a Tribunalului Suceava.
Informații suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei Moldova-Sulița, sau la
telefon: 0230.572.222, persoană de
contact Mehno Ilie Vasile.

l Comuna Fălciu, cu sediul în sat
Fălciu, comuna Fălciu, județul Vaslui,
CIF 4540003, organizează licitaţie
publică în data de 31.03.2020, ora 10.00,
la sediul organizatorului, pentru concesionarea de „Terenuri arabile aflate în
proprietatea privată a Comunei Fălciu,
județul Vaslui, în suprafață de 27,10ha”.
Documentației de atribuire se achiziționează de la sediul Comunei Fălciu,
începând cu data publicării prezentului
anunț până la data 20.03.2020, ora
16.00, achitând contravaloarea acestuia,
în cuantum de 100Lei, la casieria Primăriei Comunei Fălciu. Data-limită de
depunere a ofertelor: 30.02.2020, ora
12.00. Pentru relații suplimentare vă
rugăm să adresați instituției la numărul
de telefon 0235.430.254, fax
0235.430.361, e-mail: primariafalciu@
yahoo.com.

PIERDERI

l Primăria Comunei Moldova Sulița,
cu sediul în comuna Moldova-Sulița,
strada Principală, FN, județul Suceava,
CUI 4441433, e-mail: primariamoldova_sulita@yahoo.com, organizează
licitație publică în vederea închirierii
unui spațiu de 56 mp, aparținând domeniului public al comunei Moldova-Sulița, situat la parterul clădirii „Sediu
administrativ al Primăriei”, cu destinația ghișeu poștal. Închirierea se face
conform OUG nr.57/2019 și HCL nr.37
din 20.11.2019. Documentația de atribuire se poate obține la cerere, gratuit,

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in
faliment, prin lichidator judiciar JUST
INSOLV SPRL, anunta vanzarea la
licitatie publica a terenului extravilan
in suprafata de 2.500 mp situat in com.
Banesti, Tarla 22/1, parcelele A 966/37,
F 965/43 si Put apa inscris in CF nr.
22806 Banesti la pretul de 42.655 lei
fara TVA si a terenului extravilan in
suprafata de 506 mp masurata din acte
500 mp situat in com. Banesti, Tarla
22/1, parcela A 966/58 si Cladirile C1
Atelier, C2 Statie Pompe si C3-WC la
pretul de 41.500 lei faraTVA. Licitatia
publica are loc in baza hotararilor
Adunarilor Creditorilor din data de
19.12.2016 si a Adunarii Creditorilor
din 27.02.2020, a regulamentului de
participare la licitatie si a caietului de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Pretul caietului de sarcini este de 5.000
lei inclusiv TVA si se achita in numerar
la sediul lichidatorului judiciar. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de:
12.03.2020, 19.03.2020, 26.03.2020,
02.04.2020, 09.04.2020, 16.04.2020,
23.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020,
20.05.2020, orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab
7B. Relatii suplimentare la sediul lichid a t o r u l u i j u d i c i a r, l a t e l e f o n
0344104525.

l Pierdut câine bichon alb, de talie
mare, Bragadiru, Ilfov. Are microcip, e
sterilizat și răspunde la numele Oscar.
0728.726.203.
l Fusion Sport SRL, cu sediul in Bucuresti, Aleea Barajul Lotru, nr. 11, bl.
M4A1, sc. 1, parter, ap. 4, camera 1,
sector 3, avand J40/135/2015 si CUI
33950635 declara pierdut si nul Certificatul de Inregistrare seria B nr. 3759358
eliberat la data de 01.02.2019.
l Pierdut Carnet și Legitimație de
student eliberată de Universitatea București, Facultatea de Administrație și
Afaceri, specializarea Administrarea
Afacerilor, pe numele Costea Paul Cristian anul I, grupa 102. Le declar nule.
l Pierdut atestat taxi, pe numele
Cocoru Gabriel Viorel, eliberat de ARR
Dolj. Se declară nul.
l Pierdut Certificat De Clasificare nr.
13766/29 iulie/2013 pentru Restaurant
cu specific local.
l SC Speed &Fast Prodcom SRL din
Dej, Str.N.Titulescu, nr.23, CUI
9344318, pierdut Certificat Constatator
eliberat la data 24.11.2017. Il declar nul.

