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

l SC Vanessa & Jessica SRL, identificată cu 
CUI: RO35212030, înregistrată la ORC 
J12/3388/2015, având sediul social în Cluj-Na-
poca, str.Aleea Cisnădie, nr.6, jud.Cluj, anga-
jează 7 muncitori necalificați în construcții, 
cod COR 931301. Tel.0753.898.281.

l Consola Grup Construct SRL angajează 
muncitori în construcţii pentru șantiere din 
Bucuresti și  Germania (se asigură cazare). 
Relaţii la telefon: 021.321.36.39 /021.327.10.50 
/ 021.327.10.51 sau la sediul firmei din Bucu-
rești, Sector 3, Str.Zborului nr.6.

l S.C. Euro Strada S.R.L.  angajază: asfal-
tator x10, operator finisor x3, muncitor neca-
lificat construcţii x15, operator staţie asfalt 
betoane x3, mecanic auto x7, sudor x3, 
strungar x3, șofer autocamion mare tonaj 
x10, mașinist utilaje terasiere x8, șef echipă 
x4. Oferim salariu motivant! Telefon:  
0268/312177.

l Spitalul Județean de Urgență „Sf.Pante-
limon” Focșani, cu sediul în Focșani, str.Cuza-
Vodă, nr.50-52, județul Vrancea, organizează, 
în condițiile HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
temporar vacant, perioadă determinată (36 
luni): -1 post referent de specialitate, gradul I 
-Serviciul Achiziții Publice, Contractare, 
Aprovizionare, Transport. Condiții specifice: 
-diplomă de licență științe economice; 
-vechime în specialitate 6 ani și 6 luni. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 06.05.2019, ora 9.00; -proba 
interviu în data de 09.05.2019, ora 9.00; 
-depunere dosare concurs: 15.04.2019-
22.04.2019, ora 16.00. Anunțul complet 
privind derularea concursului și a actelor 
necesare pentru înscriere la concurs sunt 
afișate la avizierul spitalului și pe site-ul: 
www.spitalvn.ro. Relații  la telefon: 
0237.625.000, interior: 278.

l Primăria orașului Sulina, judeţul Tulcea, cu 
sediul în Sulina, str. I, nr. 180, organizează 
concurs de recrutare în data de 16.05.2019, 
orele 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de execuție de refe-
rent, clasa III, grad profesional asistent – 
S e r v i c i u l  u r b a n i s m ,  a m e n a j a r e a 
teritoriului(...). Concursul se organizează în 
trei etape, respectiv: 1) selecția dosarelor de 
înscriere : 07 - 13 mai 2019; 2) proba scrisă: 
16 mai 2019. 3) interviul- maxim 5 zile lucră-
toare. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările și 
completările ulterioare, și condiţiile specifice 
postului: studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat 
precum și vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei publice 6 luni. 
Dosarele de concurs se vor depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la secretarul comisiei de concurs. Secretari-
atul comisiei de concurs este asigurat de dna. 
Halchin Ela-Raluca, având funcția de 
inspector I, grad profesional asistent, din 
cadrul primăriei orașului Sulina. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul instituţiei, la 
nr. de telefon: 0240543003/int.112, sau pe 
e-mail: sulina_prim@yahoo.com.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, cu sediul în București, Str. 
Avalanșei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 20.05.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: Consi-
lier, grad profesional superior - Serviciul 
Planificare, Monitorizare activitate EURES;  
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de științe: știinţe juridice - 
specializare drept; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual; Data de desfășurare 
a concursului: 20.05.2019 - ora 10.00 - proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III-a, respectiv în perioada 
12.04.2019-01.05.2019, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: secretariat Serviciul 
Resurse Umane, tel. 021.303.98.58.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Vâlcea organizează în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011, concursul din peri-
oada 13-17 mai 2019 pentru ocuparea unor 
posturi contractual vacante cu încadrare pe 
perioadă determinată de 36 de luni, reparti-
zate pentru implementarea Programului 
Naţional de Cadastru și Carte Funciară după 
cum urmează:  1.La Serviciul Cadastru 
-Biroul Înregistrare Sistematică, 2 posturi de 
consilier cadastru gradul II. -studii de specia-
litate: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent 
în domeniul cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre; -vechime în specialitate: 
minim  6 luni; 2 posturi de  asistent regis-
trator principal gradul II. -studii de speciali-
tate:studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent 
în domeniul știinţelor juridice- specializare 
drept; -vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni. Data, ora și locul de desfășurare 
a probei scrise: 13 mai 2019 la sediul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea, 
str.General Praporgescu, nr.22, camera - sala 
de ședinţe, orele 9,30. Data, ora și locul de 
desfășurare a interviului: 17 mai 2019 la 
sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Vâlcea, str.General Praporgescu, 
nr.22, camera - sala de ședinţe, orele 9,30. 

Data limită de depunere a dosarelor: 03 mai 
2019, orele 14.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea str.
General Praporgescu, nr.22, camera- secreta-
riat. Date de contact: Biroul Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat și Petiţii, telefon 0250-
744150 sau la adresa de e-mail vl@ancpi.ro.

l Anunţ privind concursul de ocupare pe 
perioadă nedeterminată a două funcţii 
contractuale de execuție vacante de inspector 
de specialitate, gradul IA, la Biroul Adminis-
trativ, Administrarea și Gestionarea Patrimo-
niului, Piață, Arhivă din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului. În temeiul preve-
derilor art.7 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, Primăria Orașului Horezu, cu 
sediul în orașul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, 
organizează concursul de ocupare pe perioadă 
nedeterminată a două funcţii contractuale de 
execuție vacante de inspector de specialitate, 
gradul IA, la Biroul Administrativ, Adminis-
trarea și Gestionarea Patrimoniului, Arhivă 
din cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului Orașului Horezu, astfel: -data 
desfășurării concursului: -selecția dosarelor: 
03.05.2019; -proba scrisă în data de 
10.05.2019, ora 10.00. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul instituţiei, Comparti-
mentul Resurse Umane, Juridic, în perioada 
16.04.2019-02.05.2019, ora 16.00. Rezultatele 
selecției dosarelor se vor afișa la avizierul din 
cadrul Primăriei Orașului Horezu în data de 
03.05.2019. Condiţii de participare la concurs: 
I.Inspector de specialitate, gradul IA; nr.
posturi: 1; -nivel studii: studii superioare 
absolvite cu diploma de licență în domeniul 
tehnic, profil electric; -vechime: minim 9 ani 
vechime în specialitate; II.Inspector de speci-
alitate, gradul IA; -nr.posturi: 1; -nivel studii: 
studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul tehnic; -vechime: minim 9 
ani vechime în specialitate. Condiții specifice: 
-experiență în domeniul proiectelor cu finan-
țare externă: minim 5 ani. Calendarul concur-
sului: -depunerea dosarelor: termen 
16.04.2019-02.05.2019; -selecţia dosarelor: 
termen 03.05.2019; -proba scrisă: 10.05.2019, 
ora 10.00; -depunere contestaţii probă scrisă: 
13.05.2019; -afișarea rezultatelor după contes-
taţii: termen 14.05.2019; -interviul: 
15.05.2019, ora 10.00; -rezultatul final al 
concursului: termen 17.05.2019. Bibliografia 
de concurs și actele necesare înscrierii la 
concurs se afișează la sediul instituției. Date de 
contact ale secretarului comisiei: Orleanu 
Elena Cristina -Biroul Resurse Umane, 
Juridic, 0250.860.190.

l Spitalul Clinic Colentina organizează 
concurs în baza HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată și deter-
minată, normă întreagă, a următoarelor 
posturi contractuale vacante: Secția Cardio-
logie: -Asistent medical- 4 posturi; -Infir-
mieră- 4 posturi; -Brancardier- 2 posturi. 
Secția Cardiologie -Compartiment Cardio-
logie Intervențională: -Asistent medical- 1 
post; -Infirmieră- 1 post. Secția Clinică Boli 
Parazitare: -Registrator medical- 1 post. 
Secția Clinică Dermatovenerologie II: -Asis-
tent medical principal- 1 post. Secția Clinică 
Ortopedie și Traumatologie I: -Asistent 
medical principal- 1 post. ATI II -ATI Orto-
pedie și Traumatologie: -Asistent medical 
debutant- 1 post. Condiții generale de 
înscriere la concurs: -are cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii 

Europene sau a statelor aparținând spațiului 
economic european și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scrisă și vorbită; 
-are vârsta minimă reglementată de prevede-
rile legale; -are capacitate deplină de exer-
cițiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau alte unități sanitare 
abilitate; -îndeplinește condițiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte condiții speci-
fice potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu excepția situa-
ției în care a intervenit reabilitarea. Condiții 
specifice de înscriere la concurs: -Asistent 
medical debutant (PL): -Diplomă de absolvire 
a școlii sanitare postliceale, certificat de 
membru eliberat de OAMGMAMR vizat 
pentru anul în curs, asigurare de răspundere 
civilă profesională pentru anul în curs, aviz 
psihiatric/psihologic pentru a profesa în 
domeniu. -Asistent medical generalist (PL): 
-Diplomă de absolvire a școlii sanitare postli-
ceale, certificat de membru eliberat de 
OAMGMAMR vizat pentru anul în curs, 
asigurare de răspundere civilă profesională 
pentru anul în curs, aviz psihiatric/psihologic 
pentru a profesa în domeniu, 6 luni vechime 
în specialitate. -Asistent medical principal 
(PL): -Diplomă de absolvire a școlii sanitare 
postliceale, certificat de membru eliberat de 
OAMGMAMR vizat pentru anul în curs, 
asigurare de răspundere civilă profesională 
pentru anul în curs, certificat de grad prin-
cipal, minim 5 ani vechime în specialitate, aviz 
psihiatric/psihologic pentru a profesa în 
domeniu. -Infirmieră: -Diplomă sau adeve-
rință studii școală generală, curs de infirmieră 
organizat de OAMGMAMR sau curs de 
infirmieră organizat de furnizori autorizați de 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății 
-Direcția generală resurse umane și certifi-
care, 6 luni vechime în activitate. -Brancar-
dier: -Diplomă sau adeverință studii școală 
generală, fără vechime. -Registrator medical: 
-Diplomă de studii medii, 6 luni vechime în 
activitate. Actele solicitate pentru dosarul de 
înscriere: a)cerere de înscriere la concurs 
adresată Managerului Spitalului Clinic 
Colentina, în care se va menționa postul și 
locul de muncă pentru care candidează; b)
copia actului de identitate (sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea potrivit legii, 
după caz); c)copie documente care să ateste 
nivelul studiilor și alte acte care să ateste 
efectuarea unor specializări, copie diplomă 
bacalaureat, copie diplomă studii postliceale, 
copie grad principal; d)copie Certificat de 
Membru în Ordinul Asistenților medicali 
generaliști, moașelor și asistenților medicali 
din România; e)copie Aviz anual pentru auto-
rizarea exercitării profesiei în termen de 
valabilitate; f)copie asigurare malpraxis în 
termen de valabilitate; g)copie carnet de 
muncă sau o adeverință care să ateste 
vechimea în specialitate; h)cazier judiciar în 
original; i)adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării concur-
sului; j)curriculum vitae format EU; k)
chitanță taxă concurs: 100RON -Asistent 
medical generalist debutant/Asistent medical 
generalist/Asistent medical principal; 50RON 
-Infirmieră/Brancardier; 70RON -Registrator 
medical. Adeverința care atestă starea de 
sănătate conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului, calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănă-

tății. În cazul documentului prevăzut la lit.h), 
candidatul declarat admis la selecția dosarelor 
care a depus la înscriere o declarație pe 
propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar cel 
mai târziu până la data desfășurării primei 
probe a concursului. Actele prevăzute la 
lit.b)-g) vor fi prezentate și în original în 
vederea conformității copiilor cu acestea. 
Înscrierea candidaților se va face pe post. În 
cazul nepromovării concursului se vor elibera, 
pe baza unei cereri adresate conducerii insti-
tuției, numai documentele depuse în original 
(cazier judiciar și adeverință medicală). După 
încheierea perioadei de înscriere la concurs 
nu se mai admit documente în vederea 
completării dosarelor de concurs. Etapele 
concursului: a)Selecția dosarelor de înscriere; 
b)Proba scrisă -probă eliminatorie dacă nu se 
întrunesc 50 puncte; c)Proba practică și inter-
viul. Proba scrisă constă în: -redactarea unei 
lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă cu 
subiecte stabilite pe baza bibliografiei și, după 
caz, pe baza tematicii de concurs. Proba prac-
tică constă în: -testarea abilităților practice 
specifice postului. Interviul constă în: 
-testarea abilităților, aptitudinilor și motivația 
candidaților. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -10.05.2019 
-proba scrisă, ora 10.00; -16.05.2019 -proba 
practică și interviul. Toate comunicatele se vor 
face pe site-ul instituției și la avizier. Dosarele 
de concurs se depun la Serviciul RUNOS al 
Spitalului Clinic Colentina, cu sediul în Ștefan 
cel Mare, nr.19-21, Sector 2. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune după cum 
urmează: în perioada 15.05.2019-03.05.2019, 
până la ora 13.00, pentru posturile vacante. 
Informații suplimentare se pot obține la 
telefon: 021.319.17.80.

l Spitalul Clinic Colentina organizează 
concurs în baza HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată și deter-
minată, normă întreagă, a următoarelor 
posturi contractuale vacante: Laborator 
Radiologie și Imagistică Medicală: -Fizician 
medical- 1 post. Serviciul Administrativ și 
Tehnic- Birou Ad-tiv: -Referent I A (M)- 1 
post. Serviciul Administrativ și Tehnic- Birou 
Tehnic: -Inginer (S)- 1 post. Serviciul Aprovi-
zionare Urmărire Contracte și Gestiune: 
-Referent I A (M)- 1 post; -Referent de specia-
litate (S)- 1 post; -Economist I (S)- 1 post. 
Serv.Achiziții Publice și Investiții -Birou 
Achiziții Publice: -Economist IA (S)- 1 post. 
Condiții generale de înscriere la concurs: -are 
cetățenie română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând spațiului economic european și 
domiciliul în România; -cunoaște limba 
română, scrisă și vorbită; -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; -are capa-

- Ajutor Bucătar x 6                             
- Bucătar x 6                                            
- Îngijitor spații hoteliere x 6          
- Cameristă hotel x 6                        
- Ospătar x 6                                       
- Ajutor Ospătar x 6                           
- Lucrător room service x 6                        
- Lucrător bucătărie  x 6                  - Lucrător bucătărie  x 6                  
- Barman x 6                                      
- Electrician x 6                                       

Oferim salariu motivant, transport, 
masă, card de sănătate privat.

Tel. 0725972231
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citate deplină de exercițiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau 
alte unități sanitare abilitate; -îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; -nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals, ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiții specifice de înscriere la 
concurs: Serviciul Administrativ și Tehnic- 
Birou Tehnic: -Inginer IA: -Diplomă de 
licență în studii tehnice; -minim 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate. Serviciul Adminis-
trativ și Tehnic- Birou Ad-tiv: -Referent IA: 
-Diplomă de bacalaureat; -minim 6 ani și 6 
luni vechime în specialitate. Laborator Radio-
logie și Imagistică Medicală: -Fizician 
Medical: -Diplomă de licență în Fizică medi-
cală sau echivalent; -permis de exercitate nivel 
2 eliberat de CNCAN; -minim 2 ani vechime 
în specialitate. Serv.Achiziții Publice și Inves-
tiții -Birou Achiziții Publice: -Economist IA 
(S): -Diplomă de licență în științe economice; 
-minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; 
-minim 2 ani vechime în servicii de achiziții; 
-experiență în platforma SICAP; -Diplomă de 
absolvire curs de achiziții acreditat. Serviciul 
Aprovizionare Urmărire Contracte și 
Gestiune:  -Referent I A (M)- 1 post: -Diplomă 
de bacalaureat; -minim 6 ani și 6 luni vechime 
în specialitate; -experiență minim 6 luni în 
serviciu de apovizionare-achiziții. -Referent de 
specialitate (S)- 1 post: -Diplomă de licență în 
științe juridice; -minim 6 luni vechime în 
specialitate; -diplomă de absolvire curs de 
achiziții acreditat. -Economist I (S)- 1 post: 
-Diplomă de licență în științe economice; 
-minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate; 
-experiență minim 6 luni vechime în serviciul 
de aprovizionare-achiziții. Actele solicitate 
pentru dosarul de înscriere: a)cerere de 
înscriere la concurs adresată Managerului 
Spitalului Clinic Colentina, în care se va 
menționa postul și locul de muncă pentru care 
candidează; b)copia actului de identitate (sau 
orice alt document care atestă identitatea 
potrivit legii, după caz); c)copie documente 
care să ateste nivelul studiilor și alte acte care 
să ateste efectuarea unor specializări, copie 
diplomă bacalaureat, copie diplomă studii 
postliceale, copie grad principal; d)copie 
Certificat de Membru în Ordinul Asistenților 
medicali generaliști, moașelor și asistenților 
medicali din România; e)copie Aviz anual 
pentru autorizarea exercitării profesiei în 
termen de valabilitate; f)copie asigurare 
malpraxis în termen de valabilitate; g)copie 
carnet de muncă sau o adeverință care să 
ateste vechimea în specialitate; h)cazier judi-
ciar în original; i)adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului; j)curriculum vitae format EU; k)
chitanță taxă concurs: 100RON -Fizician 
medical (S); 70RON -Economist IA (S)/
Economist I (S)/Referent de specialitate (S); 
50RON -Referent IA (M). Adeverința care 
atestă starea de sănătate conține, în clar, 
numarul, data, numele emitentului, calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății. În cazul documentului 
prevăzut la lit.h), candidatul declarat admis la 
selecția dosarelor care a depus la înscriere o 
declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligația de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la lit.b)-g) vor fi prezentate și 
în original în vederea conformității copiilor cu 
acestea. Înscrierea candidaților se va face pe 
post. În cazul nepromovării concursului se vor 
elibera, pe baza unei cereri adresate condu-
cerii instituției, numai documentele depuse în 
original (cazier judiciar și adeverință medi-
cală). După încheierea perioadei de înscriere 
la concurs nu se mai admit documente în 
vederea completării dosarelor de concurs. 
Etapele concursului: a) Selecția dosarelor de 
înscriere; b)Proba scria -probă eliminatorie 
dacă nu se întrunesc 50 puncte; c)Proba prac-
tică și interviul. Proba scrisă constă în: -redac-
tarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor 
teste-grilă cu subiecte stabilite pe baza biblio-
grafiei și, după caz, pe baza tematicii de 
concurs. Proba practică constă în: -testarea 
abilităților practice specifice postului. Inter-
viul constă în: -testarea abilităților, aptitudi-
nilor și motivația candidaților. Concursul se 
va organiza conform calendarului următor: 
-10.05.2019 -proba scrisă, ora 10.00; 
-16.05.2019 -proba practică și interviul. Toate 
comunicatele se vor face pe site-ul instituției și 
la avizier. Dosarele de concurs se depun la 
Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Colen-
tina, cu sediul în Ștefan cel Mare, nr.19-21, 
Sector 2. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune după cum urmează: în 
perioada 15.05.2019-03.05.2019, până la ora 
13.00, pentru posturile vacante. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon: 
021.319.17.80.

l Primăria comunei Gângiova, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea postului 
vacant corespunzător funcţiei contractuale 
de: 1.Muncitor calificat (electrician)- 
Compartiment Deservire. Concursul constă în 
desfășurarea a 2 probe: proba scrisă ce se va 
susţine în data de 14.05.2019, ora 10.00,  
proba interviu ce se va susţine în data de 
16.05.2019, ora 10.00. Condiţii de participare 
la concurs: condiţii generale prevăzute de 
art.3 din HG nr.286/2011, actualizată pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice; condiţii specifice: studii secundare 
inferioare (școala profesională), diploma de 
calificare în meseria de electrician, vechime în 
muncă de minim 10 ani. Probele vor fi susţi-
nute la sediul Primăriei comunei Gângiova. 
Dosarele de concurs se pot depune în termen 
de 10 zile lucratoare de la publicarea  anun-
ţului în Monitorul Oficial Partea a III-a 
(termen limită 02.05.2019) la sediul Primăriei 
comunei Gângiova, între orele 9.00-13.00 și 
vor conţine în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art.6 din HG nr.286/2011, actua-
lizată. Bibliografia se afișează la sediul Primă-
riei  comunei  Gângiova.  Informaţi i 
suplimentare se pot obţine de la sediul institu-
ţiei sau la telefon: 0251.351.505.

l Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul în 
localitatea Suceava, str.Universității, nr.48, 
județul Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant corespunzător 
funcției contractuale de execuție: 1.Inginer de 
sistem debutant (studii superioare) la Atelierul 
teatru. Condițiile de participare: cetăţenie 
română; fără antecedente penale; cunoașterea 
limbii române vorbit și scris; studii tehnice 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; nu necesită vechime, 
conform HGR 286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfășura la sediul Centrului Cultural “Buco-
vina” din Suceava, str.Universității, nr.48, 
etajul III,  după cum urmează: Proba scrisă în 

data de  10.05.2019, ora 10.00; interviul se va 
susține în maxim 4 zile lucrătoare  de la data 
susținerii probei scrise. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs la sediul 
instituției, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
apariția anunțului în Monitorul Oficial (data 
afișării anunțului la sediul instituției și pe 
site-ul acesteia). Relaţii suplimentare la sediul: 
din str.Universității, nr.48,  telefon/fax: 
0230.551.372, e-mail: contact@centrulcultu-
ralbucovina.ro.

l Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 
organizează concurs de promovare pentru 
ocuparea funcției publice de conducere 
vacante de:•director executiv -Direcția Ordine 
Publică.Proba scrisă a concursului va avea loc 
în data de 16 mai 2019, ora 10.00.Locația de 
desfășurare a probei scrise: sediul Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală Sector 6 din  șos. 
Orhideelor nr. 2d -Sector 6.Data susţinerii 
interviului va fi comunicată ulterior.Dosarele 
de concurs se depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunțului în ziar, respectiv 
în perioada 15.04.2019 -06.05.2019.Condițiile 
de participare la concurs, bibliografia, atribu-
țiile prevăzute în fișa postului precum și alte 
date necesare desfășurării concursului se 
afișează la sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în 
șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 și pe pagina de 
internet a instituției (www.politia6.ro).Coor-
donate de contact:Adresa de corespondență: 
Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, București.
Telefon: 021.413.17.38; Fax: 021.413.17.43; 
E-mail: resurse.umane@politia6.ro.Persoană 
de contact: Dumitrescu Camelia –consilier, 
Serviciul Resurse Umane, Formare Profesio-
nală și Instruire.Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, la numărul de 
telefon: 021.413.17.38-Serviciul Resurse 
Umane, Formare Profesională și Instruire și 
pe pagina de internet a instituției.

l Centrul Naţional de Cultură a Romilor– 
Romano Kher organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale 
de execuţie vacante:a)1 post contractual de 
execuţie– Consilier grad IA – Comparti-
mentul Programe, Proiecte și Acţiuni- 
Condiţii specifice: -studii superioare  absolvite 
cu diplomă de licenţă în unul din  domeniile 
știinţelor  sociale și administrative;-vechimea 
în specialitatea cerută de post– minim 1 an 
experienţă într-o poziţie similar;-capacitate de 
analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire 
echilibrată, spirit comunicativ, perfecționist, 
corectitudine, implicare în muncă;-cunoștințe 
operare PC (Word, Excel);-cunoștinţe în 
domeniul culturii romilor;-cunoașterea unei 
limbi străine de circulație international, la 
nivel mediu.b)1 post contractual de execuţie– 
Expert grad IA– Compartimentul Achiziţii 
Publice- Condiţii specifice:-studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în unul din  
domeniile știinţelor juridice, economice;-for-
mare profesională: curs achiziţii publice și 
SICAP;-vechime în muncă și în specialitate 
(domeniul achiziţiilor publice): minim 5 
ani;-capacitate de analiză și sinteză, spirit de 
echipă, gândire echilibrată, spirit comuni-
cativ, perfecționist, corectitudine, implicare în 
muncă;-cunoștințe operare PC (Word, Exce-
l).c)1 post contractual de execuţie– Referent 
(activităţi documentare) treapta IA –Compar-
timent Administrativ. Condiţii specifice: 
absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, 
cunoștinţe operare PC, nivel bază.Concursul 
va avea loc la sediul din Splaiul Indepen-
denței, nr. 202A, etaj 9, sector 6, București, în 
data de 24.04.2019, ora 10.00, proba scrisă, 
Dosarele de înscriere se pot depune până la 
data de 15.04.2019, până cel târziu ora 14.00. 
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei, 
telefon 021.313.52.11 sau pe pagina de internet 
www.cncr.gov.ro.

CITAŢII
l Numitul Craciun Vasile domiciliat in sat 
Oproaia, comuna Tibana, jud.Iasi, este 
chemat la Judecatoria Iasi-Sectia Civila, str.
Anastasie Panu nr.25, Iasi, in dosar 
nr.24677/245/2018, in data de 22 mai 2019, la 
Completul de judecata C 25, ora 8.30, dosar in 
care are calitate de parat, reclamanta fiind 
Miron Lucretia-Aurica, dosar avand ca obiect 
“exercitarea autoritatii parintesti, stabilire 
domicliu minor, pensie de intretinere.

l Țigănașu Liviu este chemat la Tribunalul 
Iași, camera S.VIII-etaj IV, Complet d2 civ 
specializat, în ziua de 08 mai 2019, ora 9.00, în 
calitate de pârât, în proces cu Investcapital 
LTD, în calitate de reclamant, în dosar 
nr.5398/99/2018 -acțiune în constatare.

l Costa Carvalho Henriques Manuel este 
chemat la Tribunalul Iași, camera S.VIII-etaj 
IV, Complet d2 civ specializat, în ziua de 08 
mai 2019, ora 9.00, în calitate de pârât, în 
proces cu Investcapital LTD, în calitate de 
reclamant, în dosar nr.5398/99/2018 -acțiune 
în constatare.

l Pe rolul acestui Birou se află în dezbatere 
succesiunea de pe urma defunctei GRIGO-
RESCU SILVIA, decedată la data de 
28.11.2017, cu ultimul domiciliu în București, 
Calea Victoriei, nr.214, ap.43, sectorul 1, CNP 
2440218400638, Societatea Profesională LUX 
ET JUSTITIA din București, Șos.Colentina, 
nr.51, bloc R11, scara B, ap.47-48-52, sector 2, 
citează pe tatăl defunctei- Gavriliuc 
Alexandru, cu domiciliul necunoscut, pentru 
termenul din data de 06 iunie 2019, ora 16.00.

l Aldrofan Radu Vasile în calitate de parat 
este chemat in data de 17.04.19, ora 9, sala 4, 
Complet 2 – Falimente, la Tribunalul Bistrita 
– Nasaud (cu sediul in Bistrita, Str. Alba Iulia, 
nr. 1), in dosarul nr. 1091/112/2018/a1 avand 
ca si obiect : atragere raspundere pentru 
intrarea in insolventa a firmei SC RAVEN 23 
SRL in contradictoriu cu Dinamic Insolv 
IPURL.

l Flaviromprest SRL, J 05/614/2003, CUI 
15448224, cu ultimul sediu în judeţul Bihor, 
Mun. Oradea, Piaţa București nr. 4, Ap. 33, 
cod poștal 3700, prin administrator Olteanu 
Radu, este chemată la Tribunalul București, 
din Splaiul Independenţei nr. 319 L, Cladirea 
B,  sector 6, București, Secţia a VI-a Civilă, 
camera E 26, C2-Fond, în ziua de 16.05.2019, 
ora 09:30, în calitate de pârât, în proces cu 
IMSAT SA, în calitate de reclamant și alţii, 
pentru Fond –Acţiune în constatare și 
pretenţii *Rejudecare Dosar nr. 26988/3/2005, 
în cadrul Dosarului nr. 13219/3/2017.

DIVERSE
l Grigor Vasle Ilie, cu domiciliul in munici-
piul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 164, judetul 
Maramures, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de 
mediu, pentru proiectul “imobil de aparta-
mente, imprejmuire si bransamnte la utili-
tati”, propus a fi amplasat in municipiul Baia 
Mare, str. Cristian, Fn, judetul Maramures. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi 
consutate la sediu APM Maramures, din 
localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, in zilele 
de luni - joi intre orele 8-16.30 si vineri intre 
orele 8-14 si la sediul beneficiarului. Observa-
tiile publicului se primesc zinic la sediul 
Agntiei pentru Protectia Mediului Mara-
mures.

l OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, 
strada Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta 

publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari de amenajare platform, 
foraj si drum acces sondele H31, H33 Inde-
pendenta”, propus a fi amplasat in extravilan 
comuna Schela, Tarla 58/4, Parcelele 
A532/1/19, A532/1/18, A532/1/17, De538, 
De510/7, Tarla 58/2 Parcela A540/1/1; Tarla 
58/1 Parcela A540/1/13, Tarla 58/4, Parcela 
A532/1/6, judetul Galati. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului A.P.M Galati, strada Regiment 11 
Siret, nr. 2 si la sediul OMV Petrom S.A. din 
Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, in 
zilele de luni - joi, intre orele 8.30 -16.00 si 
vineri intre orele 8.30 - 13.30. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M 
Galati din strada Regiment 11 Siret, nr. 2, 
Municipiul Galati.

l Informare. Această informare este efec-
tuată de Ecoaqua SA, cu sediul în municipiul 
Călărași, str.Progresul, bloc BBB, etaj 3, jud.
Călărași, tel.0242.312.705, 0372.714.752, fax: 
0242.311.923, ce intenţionează să solicite de la 
Administraţia Naţională „Apele Române” 
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea 
lucrărilor propuse prin proiectul „Proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată pentru aria de operare a operato-
rului regional în județele Călărași și Ialomiţa, 
în perioada 2014-2020”, amplasate în judeţele 
Călărași, Ialomiţa, Ilfov, precum și în munici-
piul București. Aceste lucrări constau atât în 
reabilitarea construcţiilor existente, cât și în 
construcţii noi. Ca rezultat al procesului de 
epurare vor rezulta permanent ape epurate 
prin metoda mecano-biologică cu epurare 
avansată ce se vor evacua în râurile Argeș, 
Ialomiţa și în fluviul Dunărea. Această solici-
tare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care doresc să trans-
mită observaţii, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului după data de 29.03.2019.

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

l Comuna Jucu, cu sediul în localitatea Jucu 
de Sus, nr.112, județul Cluj, cod fiscal: 
4426212, telefon: 0264.233.084, fax: 
0264.233.086, e-mail: office@primariajucu.ro, 
web: www.primariajucu.ro,  anunţă 
programul anual pentru acordarea finanţă-
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rilor nerambursabile din fondurile bugetului 
local al comunei Jucu, alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes local pe anul 2019. 
-Reglementări legale privind acordarea de 
finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general; OG nr.82/2001, 
privind stabilirea unor forme de sprijin finan-
ciar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România. 
-Domeniile pentru care se acordă finanţarea 
nerambursabilă:  sport, cultură şi culte. 
-Suma disponibilă pentru sprijinul financiar 
acordat de autoritatea finanţatoare: Grantul 
disponibil pentru această licitaţie este de 
1.170,000Lei, defalcat astfel: -sport: 
350 .000Lei ;  -cu l tură:   320 .000Lei ; 
-culte: 500.000Lei. Grantul maxim acordat 
prin acest program reprezintă cel mult 90% 
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiec-
tului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din 
sursele proprii ale solicitantului, ale partene-
rilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solici-
tant trebuie să contribuie cu un aport propriu 
de cel puţin 10% din costurile totale eligibile 
ale proiectului, sumă ce va fi identificată în 
contul deschis special pentru proiect. Contri-
buţia financiară proprie a solicitantului se va 
verifica odată cu întocmirea raportului final 
al proiectului. Contribuţia în natură nu este 
eligibilă. -Localizare: Proiectele trebuie să 
vizeze grupuri-ţintă numai din comuna Jucu. 
Informaţiile suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Jucu, telefon: 
0264.233.084 şi de pe site-ul instituţiei: www.
primariajucu.ro, secţiunea Anunţuri.

l SC MINIPOMA SRL cu sediul în str. Titu 
Maiorescu, nr.18, sector 2, Bucureşti, înregis-
trată la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 
36073569 informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei 
de mediu pentru activitatea cod CAEN 5610 
Restaurante desfăşurată în  Str. Titu  Maio-
rescu, nr.18, sector 2, Bucureşti Informaţiile 
se pot solicita  la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti  din  sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii- 
în spatele benzinăriei Lukoil), între orele 
9,00-12,00, de luni până vineri. Propunerile 
sau contestaţiile se pot depune şi la sediul 
A.P.M. Bucureşti în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ. 

COMUNICAT
l Orice persoană care cunoaşte date despre 
dispariția intimatei Seemayer Iren,cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Cuvin, 
comuna Ghioroc,să comunice aceste infor-
mații pe adresa Judecătoriei Lipova în 
Dosarul nr.68/250/2019,constituit în temeiul 
cererii formulate de petenții Liber Diana şi 
Liber Daniel.

LICITAŢII
l Universalmontaj Darzeu SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, scoate la vanzare prin licitatie 
publica urmatoarele bunuri: Renault Master 
DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-53-UMD 
2003 - 6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 
2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 2,5 
Diesel, 14+1 locuri PH-51-UMD 2003 - 
6.305,75 lei. Preturile nu includ TVA. Licita-
tiile se vor organiza in data de 19.04.2019 ora 
15:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 22.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 
08.05.2019,  10.05.2019,  13.05.2019, 
15.05.2019,  17.05.2019,  20.05.2019, 
22.05.2019,  24.05.2019,  27.05.2019, 

29.05.2019,  31.05.2019,  03.06.2019, 
05.06.2019,  07.06.2018,  10.06.2019, 
12.06.2019, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul lichida-
torului. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0787344547, www.andreiioan.ro.

l Banipor S.R.L., societate in reorganizare, 
prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, scoate la vanzare prin licitatie 
publica, in bloc, proprietatea imobiliara 
situata in localitatea Targsoru Vechi, Sat Stre-
jnicu, Str. Stadionului, nr. 31, Judetul 
Prahova, compusa din teren in suprafata 
totala de 668 mp, Tarlaua 25, Parcela 
Cc1061/1,  Constructia C1 - abator, in supra-
fata construita de 234 mp si suprafata utila de 
201,40 mp, nr.  cadastral 126-C1 si  
Constructia C3 - magazie, in suprafata 
construita de 13,78 mp si suprafata utila de 
13,04 mp nr. cadastral 126-C3, la pretul total 
de 261.892 lei (valoarea nu contine TVA), 
dupa cum urmeaza: - Constructia C1 - abator 
= 190.616 lei fara TVA; - Constructia C3 - 
magazie = 4.276 lei fara TVA; - Teren in 
suprafata totala de 668 mp  = 67.000 lei fara 
TVA. Licitatiile se vor organiza in data de 
19.04.2019, ora 11:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 22.04.2019, 
03.05.2019, 06.05.2019, 08.05.2019, 10.05.2019, 
13.05.2019, 15.05.2019, 17.05.2019, 20.05.2019, 
22.05.2019, 24.05.2019, 27.05.2019, 29.05.2019, 
31.05.2019, 03.06.2019, 05.06.2019, 07.06.2018, 
10.06.2019, 12.06.2019. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot obtine 
de la sediul administratorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Judetul Prahova, la numerele de telefon/fax: 
0728485605/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin lichi-
dator, cu sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitatie 
publica, imobil situat in Comuna Băneşti, 
Punct Ciuperceasca, Judeţul Prahova, compus 
din: C1 - Pensiune/Motel, în suprafaţă 
construită de 413,45 mp, suprafaţă utilă 
360,60 mp, data construcţiei 1970, reabilitată 
in anul 2006; teren extravilan curti constructii, 
în suprafaţă măsurată de 7.740 mp; C 2 - 
Terasa cu copertina de lemn, în suprafaţă de 
122,85 mp; platforma dale colorate, în supra-
faţă de 148,82 mp; C3 - Construcţie deschisa 
cu destinaţia discotecă, în suprafaţă de 295 
mp; C4 – Construcţie cu destinaţia WC, în 
suprafaţă construită de 42 mp, suprafaţă utilă 
de 27,97 mp, la preţul total de 658.660,50 lei 
(pret fara TVA). Licitatia se va tine la sediul 
lichidatorului in data de 19.04.2019, ora 14.00, 
iar in cazul in care proprietatea imobiliara nu 
se va vinde, licitatia se va tine in data de 
22.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 08.05.2019, 
10.05.2019, 13.05.2019, 15.05.2019, 17.05.2019, 
20.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 27.05.2019, 
29.05.2019, 31.05.2019, 03.06.2019, 05.06.2019, 
07.06.2018, 10.06.2019, 12.06.2019, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul lichidato-
rului judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la lichidato-
rulul judiciar, la adresa mai sus mentionata, la 
numerele de telefon 0787344547/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate in faliment, 
prin lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str. 

Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie teren in supra-
fata de 1.295 m.p. si  Constructiile C1 si C2 
(locuinta parter + etaj si garaj), situate in 
Baicoi, Str. Independentei, nr. 354, Judetul 
Prahova, la pretul de 600.000 lei (fara TVA). 
Licitatia se va tine in data de 19.04.2019, ora 
10.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, iar 
in cazul in care, bunurile nu vor fi adjudecate, 
licitatia se va tine in data de 22.04.2019, 
03.05.2019,  06.05.2019,  08.05.2019, 
10.05.2019,  13.05.2019,  15.05.2019, 
17.05.2019,  20.05.2019,  22.05.2019, 
24.05.2019,  27.05.2019,  29.05.2019, 
31.05.2019,  03.06.2019,  05.06.2019, 
07.06.2018, 10.06.2019, 12.06.2019, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0787344547, www.andre-
iioan.ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, cu 
datele de identificare din antet, reprezentata 
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Avantaj Med 
SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr. 2457 
din data de 24.04.2018, pronuntata in Dosar 
nr. 14407/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti - Sectia a VII a Civila, anunta scoa-
terea la vanzare a bunurilor mobile aflate in 
proprietatea Avantaj Med SRL, constand 
mijloace de transport compus din 2 autotu-
risme Dacia 1310 si un Hyunday Terrancan in 
valoare totala de 4.114 RON fara TVA. 
Vanzarea bunurilor mobile apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data de 19.04.2019 
ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunurile mobile nu se vor adju-
deca la termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 5 (cinci) licitatii saptamanale in 
datele de 03.05.2019, 10.05.2019, 17.05.2019, 
24.05.2019 si  31.05.2019 la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii.Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, 
ora 12.00. Date despre starea bunurilor, 

pretul acestora, conditiile de inscriere la lici-
tatie precum si modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Anunț Public. Serviciul Public de Adminis-
trare şi Exploatare a Pieței Centrale Agroali-
mentare a Municipiului Câmpina anunță 
organizarea următoarei licitații publice deschise 
cu strigare pentru: -Închiriere spații comerciale 
din Complexul Corp C1 al Pieței Centrale, 
după cum urmează: 1. Un spațiu comercial (F1) 
în suprafață de 14 mp; Destinație: comerciali-
zare produse agroalimentare, articole nealimen-
tare de cerere curentă precum şi alte produse 
meşteşugăreşti conform HGR nr. 348/2004; 
Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi 
aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. 
Tariful de închiriere este scutit de TVA. 2. Corp 
C1 Tarabe: -Închirierea a 3 (trei) amplasamente 
pentru comercializare legume - zarzavat şi flori; 
-amplasament sector legume - zarzavat în 
suprafață de 2 mp (11A/12A); -amplasament 
sector legume - zarzavat în suprafață de 2 mp 
(15A/16A); -amplasament sector flori în supra-
față de 2 mp (7C). Se licitează numai spațiul 
destinat comerțului. Prețul de pornire al licita-
ției este de 6,6 lei/mp/zi. Tariful de închiriere 
este scutit de TVA. Pasul de licitație: Pasul de 
strigare este 10% din prețul de începere. Se 
poate folosi şi multiplu de 10%. Vizitarea spați-
ilor scoase la licitație se poate face de luni până 
vineri între orele 8:30 - 15:30. Licitația va avea 
loc în data de 08.05.2019, 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 06.05.2019, ora 
15:00 tot la sediul instituției. Caietul de sarcini 
specific pentru licitație va putea fi achiziționat 
de la sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Informații 
suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina şi pe site-ul www.
piatacampina.ro.

l Municipiul Târnăveni anunță organizarea 
de licitație publică, la sediul instituției din 
Târnăveni, P-ța Primăriei, nr.7 în ziua de 
29.03.2019, ora 10, pentru vânzarea următoa-
relor bunuri imobile: 1. Imobil apartament cu 
1 cameră şi dependințe, situat în localitatea 
Târnăveni, str. Viitorului, nr. 13 D, ap. 23, jud.
Mureş, prețul de evaluare şi de pornire a lici-
tației pentru imobil-apartament fiind de 
10.797 lei, în scopul recuperării creanțelor 
bugetare restante, proprietatea debitorului 
AKNAI FRANCISC. 2. Imobil- casă de locuit 
cu 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară şi depen-
dințe aferente, în suprafață de 97,25 mp, cu 
teren intravilan în suprafață totală de 356 mp, 
situată în localitatea Târnăveni, str. Plugarilor, 
nr. 66, jud.Mureş, prețul de pornire a licitației 
fiind de 80.821 lei diminuat cu 25 % din prețul 
de evaluare, în scopul recuperării creanțelor 
bugetare restante, proprietatea debitorilor 
PUCZI ARPAD şi MARIA. 3. Imobil- casă de 
locuit cu 2 camere, 1 Local de Prăvălie în 
suprafață de 49,37 mp, construită în 1953, cu 
teren intravilan în suprafață totală de 302 mp 
situată în localitatea Târnăveni, str. Avram 
Iancu, nr. 127, jud.Mureş, prețul de pornire a 
licitației fiind de 74.501 lei diminuat cu 25 % 
din prețul de evaluare, în scopul recuperării 
creanțelor bugetare restante, proprietatea 
debitorilor Kalo Emeric Iosif şi Kalo 
Anamaria Lavinia. 4. Imobil apartament cu 2 
camere şi 5 dependințe şi cotă de teren în 
folosință de 26/510 mp, situat în localitatea 
Târnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1/G, ap. 
16, jud.Mureş, prețul de evaluare şi de pornire 
a licitației fiind de 129.054 lei, în scopul recu-
perării creanțelor bugetare restante, proprie-
tatea debitorului Ozsvath Andraş. 5. 
Imobil- casă de locuit cu 3 camere, 1 bucă-
tărie, 1 cămară, 1 baie şi 1 antreu, în suprafață 
de 183,85 mp, construită în 1968, cu teren 
intravilan în suprafață totală de 507 mp, situat 
în localitatea Târnăveni, str. Teilor, nr. 3, jud.
Mureş, prețul de evaluare şi de pornire a lici-
tației fiind de 254.580 lei, în scopul recuperării 
creanțelor bugetare restante, proprietatea 
debitorilor GABOR GAVRIL şi GABOR 
TEREZIA. 6. Imobil apartament cu 1 cameră 
şi dependințe, în suprafață de 27,77 mp, 
construit în 1980, situat în localitatea Târnă-
veni, str. Dezrobirii, nr. 4/A, ap. 57, jud.Mureş, 

ELECTRICA FURNIZARE SA, cel mai mare furnizor de energie electrică și

gaze naturale, având sediul în București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr.

1A, organizează procedura de achiziție prin cumpărare directă pentru

atribuirea contractului de prestare “Servicii privind recrutarea de personal,

de consultanță în vederea identificării, selectării și plasării de personal pe

bază de comandă în cadrul Societății Electrica Furnizare SA”.

Operatorii economici interesați de procedura de achiziție pot descărca

de pe site-ul nostru la adresa: http://electricafurnizare.ro/eAchizitii 

Invitația de participare care conține și specificatțile tehnice, accesând

secțiunea “Servicii privind recrutarea de personal, de consultanță în vederea

identificării, selectării și plasării de personal pe bază de comandă în cadrul

Societății Electrica Furnizare SA”.

Termenul limită pentru prezentarea ofertelor este până

la data de 19.04.2019, ora 12.00.

DIVERSE
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prețul de pornire a licitației pentru imobil-a-
partament fiind de 15.617 lei diminuat cu 25% 
din prețul de evaluare, în scopul recuperării 
creanțelor bugetare restante, proprietatea 
debitorului Darosi Romulus-Romeo. 7. Imobil- 
casă de locuit cu 3 camere, bucătărie, cămară, 
baie, 2 antreuri, pivnită în suprafață de 141 
mp din care 45 mp pivniță, construită în 1925, 
cu teren intravilan în suprafață totală de 273 
mp, situat în localitatea Târnăveni, str. Școlii, 
nr. 17, jud.Mureș,  prețul de pornire a licitației 
fiind de 174.541 lei diminuat cu 25% din 
prețul de evaluare, în scopul recuperării 
creanțelor bugetare restante, proprietatea 
debitorului Gabor Ladislau. În conformitate 
cu prevederile art. 250, alin. 4,lit. i din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, 
invităm pe toți cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare silită înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Potrivit prevederilor 
art. 250, alin.4, lit. J din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, invităm 
pe toți cei interesați în cumpărarea bunurilor 
să se prezinte la termenul de vânzare la locul 
fixat în acest scop și până la acel termen să 
prezinte oferte de cumpărare. Cei interesați să 
participe la lictație trebuie să respecte prevede-
rile art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală și să depună cu cel 
puțin o zi înainte de data licitației următoarele 
documente : oferte de cumpărare; dovada 
plății taxei de participare reprezentând 10% 
din prețul de pornire a licitației care se depune 
la Trezoreria Târnăveni, beneficiar Primăria 
Târnăveni, cod fiscal 4323535, cont IBAN 
RO43TREZ4795006XXX000044 sau a consti-
tuirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației; împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoa-
nele juridice române, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de oficiul regis-
trului comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; pentru persoa-
nele fizice străine, copie de pe actul de identi-
tate/pașaport. Totodată trebuie respectate 
prevederile art. 250, alin 8 și 9 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală 
:ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau 
transmise prin postă, nu se admit ofertele 
telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau 
telefax, iar persoanele înscrise la licitație se pot 
prezenta și prin mandatari care trebuie să își 
judtifice calitatea prin procură special auten-
tică, debitorul nu poate licita nici personal, nici 
prin persoană interpusă. Taxa de participare 
la licitație este de 50 lei și aceasta nu se resti-
tuie. Anunțurile privind vânzarea imobilelor 
mai sus descrise vor fi afișate în data de 
12.04.2019 la sediul Primăriei Târnăveni, la 
sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale 
Târnăveni, la adresa fiecărui imobil scos la 
licitație și pe pagina de internet a Primăriei 
Târnăveni www.primariatarnaveni.ro. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la 
sediul nostru - Serviciul Impozite și Taxe 
Locala sau la telefon 0265/443208.

l Spitalul Clinic Colentina anunţă licitaţie 
publică cu strigare în ziua de 22.04.2019, ora 
10.00, la sediul din șos.Ștefan cel Mare, nr.19-
21, sector 2, București, pentru valorificarea 
unei cantităţi de circa 7t fier vechi și a 300kg 
inox. Relaţii la telefon: 021.316.01.19.

l Primăria Comunei Andreiașu de Jos, cu 
sediul în comuna Andreiașu de Jos, Sat 
Andreiașu de Jos, jud.Vrancea, organizează 
licitație publică în data de 22.04.2019, înce-
pând cu ora 13.00, pentru închirierea unui 
spațiu în suprafață de 50mp din Dispensarul 
Uman Andreiașu de Jos, cu destinația cabinet 
medical. Termen limită pentru depunerea 

ofertelor 19.04.2019. Documentația pentru 
elaborarea și prezentarea ofertei se poate 
ridica de la sediul organizatorului din comun 
Andreiașu de Jos, jud.Vrancea.

ADUNĂRI GENERALE
l Agromec Topoloveni SA, strada Gării, nr.1, 
Corp C1+C6, oraș Topoloveni, jud.Argeș, 
telefon: 0248.270.700, nr.înmatriculare ORC 
J03/746/1991, CUI: RO162665. Convocator. 
Consiliul de Administrație al societății 
Agromec Topoloveni SA, cu sediul în orașul 
Topoloveni, str.Gării, nr.1, jud.Argeș, înregis-
trată la ORC Argeș sub nr.J03/746/1991, 
având CUI nr.RO162665 și capital social 
reprezentând 5.837.050 acțiuni, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară și 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
în data de 17.05.2019, ora 12.00, respectiv ora 
13.00, în localitatea Bascov, strada Serelor, 
nr.19, județul Argeș, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 
30.04.2019. În cazul în care cvorumul necesar 
nu se va întruni la data menționată, AGEA și 
AGOA se vor ține la data de 20.05.2019, la 
aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine 
de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare va fi: 1.Schimbarea formei de 
administrare a societății din Consiliul de 
Administrație în Administrator Unic, având în 
vedere faptul că societatea Agromec Topolo-
veni SA nu se mai supune dispozițiilor art.137 
alin.2 din Legea 31/1990, în sensul că situațiile 
sale financiare nu mai fac obiectul obligației 
legale de auditare. 2.Revocarea din funcția de 
administratori și membri ai Consiliului de 
Administrație a domnilor Lazar Ion, Ionut 
Vasilica Lazar și Marinescu Cezar Emanuel și 
descărcarea de gestiune a acestora. 3.Numirea 
în funcția de Administrator Unic a doamnei 
Lazar Mihaila, domiciliată în Pitești, strada 
Aleea Poarta Eroilor, nr.15, identificată prin 
CI seria AZ NR 254235. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare va fi: 1.Prezen-
tarea raportului Consiliului de Administraţie 
al Agromec Topoloveni SA cu privire la desfă-
șurarea activităţii economico-financiare a 
anului 2018. 2.Aprobare bilanţ contabil, cont 
de profit și pierdere și anexe la bilanţul anului 
2018. 3.Repartizarea profitului net. 4.Apro-
barea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2019. Acționarii pot participa personal 
sau prin reprezentanți, mandatați prin 
procură specială, potrivit legii. Acționarii 
persoane fizice vor face dovada prezenței prin 
verificarea cu documentul de identitate a exis-
tenței în Registrul Acționarilor la data de 
referință. Acționarii persoane juridice vor 
participa la adunare prin reprezentantul legal 
sau persoana fizică împuternicită să-i repre-
zinte și vor prezenta documente doveditoare în 
acest sens, respectiv document identitate și 
certificat constatator emis de Registrul 
Comerțului sau împuternicire dată de organul 
de conducere administrativ pentru această 
adunare, fiind necesară prezența acestora în 
Registrul Acționarilor la data de referință. 
Acționarii pot fi reprezentați prin procuri 
speciale. Formularele pentru procura specială 
se pot ridica de la sediul societății, începând cu 
data de 17.04.2019, și vor fi depuse în original, 
după completare și semnare, la sediul socie-
tății, cel mai târziu la data de 14.05.2019, ora 
14.00, ca fiind data-limită când se va încheia 
un proces-verbal cu procurile existente. Infor-
mații suplimentare pot fi obținute la telefon: 
0248.270.700, interior: 163. Președintele 
Consiliului de Administrație, Lazar Ion.

l Convocator. Consiliul Director al Asociației 
Acționarilor din România (AARo), cu sediul 
în Mun.București, B-dul Pierre de Coubertin, 
nr.3-5, Office Center, Tronson 1, etaj 1, Sector 
2, având codul de identificare fiscală: 

13451479, având număr de înregistrare în 
Registrul Național al persoanelor juridice 
fără scop patrimonial 2423/A/2000 și fiind 
înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor 
și Fundațiilor ținut de grefa Judecătoriei 
Sectorului 3 București sub nr.16/03.10.2000, 
act de autorizare 51/PJ/2000, în conformitate 
cu art.21 din OG nr.26/2000 și art.11 din 
Statutul asociaţiei, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară în data de 21.04.2019, ora 
18.00, la adresa din Mun.București, B-dul 
Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, 
parter, Sector 2, pentru toți membrii Asocia-
ției Acționarilor din România (AARo), cu 
următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea și 
aprobarea Raportului anual de activitate al 
Consiliului director. 2.Prezentarea și apro-
barea Situațiilor Financiare aferente exerci-
țiului financiar pe anul 2018. 3.Aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
exercițiul financiar al anului 2019. 4.Manda-
tarea Președintelui Asociației pentru a semna 
și pentru a duce la îndeplinire hotărârile 
adoptate. În cazul neîndeplinirii condițiilor de 
cvorum pentru întrunirea valabilă a Adunării 
Generale Ordinare la prima convocare, 
Adunarea Generală Ordinară a membrilor 
Asociatiei Acționarilor din România (AARo) 
se va intruni în data de 22.04.2019, la aceeași 
oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, 
indiferent de numărul membrilor prezenți în 
adunare. Documentele referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi 
obţinute de la adresa: Mun.București, B-dul 
Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, 
parter, Sector 2. Membrii asociației pot parti-
cipa la adunare personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei procuri speciale, care se va 
depune în original. Asociația Acționarilor din 
România prin Președintele Asociației și al 
Consiliului Director, dl.Cătălin Teodor Moise.

l Convocator. Consiliul de Administraţie al 
SC PAN GROUP SA, prin Președinte Popescu 
Nicolae, CONVOACĂ Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SC PAN GROUP SA 
în data de 17 mai 2019, ora 10.00, la sediul din 
Craiova, Bdul.Dacia, nr.1A, jud.Dolj, 
România, pentru toți acționarii înscriși în 
Registrul Acționarilor la data de referință 
30.04.2019. Dacă Adunarea Generală Ordi-
nară nu se va putea ține la data, ora mențio-
nate mai sus, a doua convocare va avea loc în 
data de 18 mai 2019, ora 10.00, la aceeași 
adresă cu aceeași ordine de zi.    Adunarea 
Generală Ordinară va avea urmatoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea raportului Consi-
liului de Administrație pe anul 2018; 2.Apro-
barea raportului auditorului extern pe anul 
2018; 3.Descărcarea de gestiunea a Consiliului 
de Administrație cu privire la administrația 
acestuia pentru exercițiul financiar al anului 
2018; 4.Aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit și pierderi pe anul 2018 și a 
modului de înregistrare a rezultatelor finan-
ciare ale anului 2018; 5.Aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2019. 6.Apro-
barea planului de investiţii și reparaţii pe anul 
2019. Participarea la Adunarea Generală a 
Acţionarilor. Data de referinţă este 30.04.2019. 
Numai acţionarii înscriși la această dată în 
Registrul Acţionarilor al Societăţii vor putea 
participa și vota în cadrul Adunării Generale a 
Acţionarilor. Acţionarii pot participa la 
Adunarea Generală  Acţionarilor fie personal, 
fie reprezentaţi de o altă persoană în baza unei 
procuri speciale. Acţionarii care vor participa 
ei înșiși la Adunarea Generală a Acţionarilor 
vor atesta identitatea lor pe baza actului de 
identitate. În cazul acţionarilor care vor parti-
cipa la Adunarea Generală  a Acţionarilor 
prin reprezentare, dovada calităţii de repre-
zentant se va face pe baza procurii speciale 
emise de acţionar și a actului de identitate al 
reprezentantului. Procura specială. Începând 
cu data de 30.04.2019 formularele de procuri 

speciale vor putea fi ridicate de la sediul din 
Craiova, Bdul.Dacia, nr.1A. Un exemplar 
original al procurii speciale va trebui să 
parvină Societăţii până la data de 15.05.2019 
ora 10.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în Adunarea Generală a Acţi-
onarilor, conform prevederilor legale. Procura 
va fi transmisă în original, pe suport de hârtie, 
la  sediul din Craiova, bdul.Dacia, nr.1A, 
judeţul Dolj.

l S.C. Comat Filaret S.A., în reorganizare prin 
Evoinsol SPRL, conform încheierii de ședinţă 
din data de 22.11.2013, pronunţată de Tribu-
nalul București, secţia a VII-a Civilă, în dosarul 
36810/3/2013, în temeiul legii nr. 85/2006 coro-
borat cu legea nr. 31/1990, având sediul social în 
București, Str. Doina, nr. 17, Sector 5, 
J40/8034/2007, Cui: RO 21614895, prin prezen-
ta:Convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Comat Filaret SA. Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la 
sediul societăţii, situat în București, Str. Doina, 
nr. 17, Sector 5, în data de 20.05.2019 ora 12:00, 
cu următoarea:Ordine de zi:1.   Discutarea, 
aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare 
ale anului 2018 pe baza raportului prezentat de 
administratorul special și a raportului 
prezentat de comisia de cenzori, aprobarea 
contului de profit și pierderi pentru anul 
2018.2.   Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului special pentru perioada 
01.01.2018– 31.12.2018.3.Aprobarea bugetului 
de venituri și  cheltuieli  pentru anul 
2019.4.Alegerea Comisiei de  Cenzori și cenzori 
supleanţi pentru perioada 2019 -2022.5.Diverse.
În cazul neîndeplinirii cvorumului de validitate 
stabilit, Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor va fi reprogramată pentru data de 
21.05.2019 ora 12:00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi.Începând cu data de 19.04.2019 
documentele înscrise pe ordinea de zi se pot 
consulta la sediul societăţii de luni până vineri 
între orele 10:00 –14:00. Informaţii se pot 
obţine la nr. de telefon 0735.608.272. Acţionarii 
înscriși în Registrul Acţionarilor până la sfâr-
șitul zilei de 25.04.2019 vor putea participa la 
Adunarea Generală Ordinară prin simplă 
proba a identităţii acestora făcută cu actul de 
identitate sau cu procură specială data în 
conformitate cu legislaţia în vigoare și actul 
constitutiv al societăţii.Formularele de procură 
specială se pot obţine de la sediul S.C. Comat 
Filaret S.A. începând cu data de 02.05.2019. 
Procurile speciale pentru reprezentare vor fi 
depuse la registratura societăţii până la data de 
10.05.2019.

l S.C. Comatchim Internaţional S.A., în 
reorganizare prin Expert Insolventa SPRL 
Filiala București, conform încheierii de 
ședinta din data de 08.01.2015, pronunţată de 
Tribunalul București, secţia a VII-a Civilă, în 
dosarul 43518/3/2014, în temeiul legii nr. 
85/2014 coroborat cu legea nr. 31/1990, având 
sediul social în București, Str. Doina, nr. 17A, 
Sector 5, J40/8017/2007, Cui: RO 21614909, 
prin prezenta:Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. Comatchim 
Internaţional S.A.Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor va avea loc la sediul 
societăţii, situate în București, Str. Doina, nr. 
17A, Sector 5, în data de 20.05.2019 ora 14:00, 
cu următoarea:Ordine de zi:1.Discutarea, 
aprobarea sau modificarea situaţiilor finan-
ciare ale anului 2018 pe baza raportului 
prezentat de administratorul special și a 
raportului prezentat de comisia de cenzori, 
aprobarea contului de profit și pierderi pentru 
anul 2018.2.Aprobarea descărcării de gestiune 
a administratorului special pentru activitatea 
desfășurată în perioada 01.01.2018 
–31.12.2018.3.Aprobarea bugetului de veni-
turi și cheltuieli pentru anul 2019.4.Alegerea 
Comisiei de Cenzori și cenzori supleanţi 
pentru perioada 2019-2022.5.Diverse.În cazul 

neîndeplinirii cvorumului de validitate 
stabilit, Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor va fi reprogramată pentru data de 
21.05.2019 ora 14:00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi.Începând cu data de 
19.04.2019 documentele înscrise pe ordinea de 
zi se pot consulta la sediul societăţii de luni 
până vineri între orele 10:00 –14:00. Infor-
maţii se pot obţine la nr. de telefon 
0735.608.272.Acţionarii înscriși în Registrul 
Acţionarilor până la sfârșitul zilei de 
25.04.2019 vor putea participa la Adunarea 
Generală Ordinară prin simpla probă a iden-
tităţii acestora facută cu actul de identitate 
sau cu procură specială data în conformitate 
cu legislaţia în vigoare și actul constitutiv al 
societăţii.Formularele de procură specială se 
pot obţine de la sediul S.C. Comatchim Inter-
naţional S.A. începând cu data de 02.05.2019.
Procurile speciale pentru reprezentare vor fi 
depuse la registratura societăţii până la data 
de 10.05.2019.

l Convoctor. Administratorul unic al SC 
Trapid SA, cu sediu în str. Peneș Curcanul nr. 
17, sect. 3, București, Cif/ CUI Ro5173290, tel./ 
fax 0213235883, în conformitate cu articolul 117 
din L. 31/1991 anunţă convocarea Adunarea 
Generală Ordinară a Asociaţilor la data de 
17.05.2019, orele 10:00, la sediul societăţii, 
având următoarea ordine de zi:1.Aprobarea 
situașiilor financiare pe anul 2018;2.Diverse. 

PIERDERI
l Pierdut Certificat de atestare a edificării 
construcției situate în comuna Voluntari, sat 
Pipera, Tarla 5, Parcela 138, jud.Ilfov. Propri-
etari: Cord Bogdan Nicolae și Cord Pompilia 
Gabi. Telefon: 0723.332.255.

l Pierdut certificate constatatoare nr.90633 
din 27.10.2008. Se declară nule.

l Pierdut proces –verbal predare –primire al 
apartamentului la adresa Dumbrava –Nouă 
nr. 38, bl. P21b, ap. 54, et. 5, București, pe 
numele Uţan Cristea și Uţan Arghira.

l Pierdut certificat de înregistrare cu 
F40/540/03.02.2010, CUI 26474466 al PFA 
Dumitrașsu Sonia cu sediul în București 
sector 5.

l Pierdut certificat de înregistrare al SC 
Focus SRL, cu sediul în Mun. Buzău, B-dul 
Nicolae Bălcescu nr. 29, et. 4, ap. 20, jud. 
Buzău, cu J10/54/1995, CUI RO6998784. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al AS 
Result Management SRL, cu sediul în Bucu-
rești, sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 158, cu 
J40/9715/2010, CUI 27498226. Îl declar nul.

l Declar pierdute următoarele de mașini 
(turism); acte vechi, facturi și carte identitate 
a mașini Dacia Logan MCV, cumpărată în 
2013 și vândută în 2018 nr. B -53 -UAJ, acte 
vehicul Dacia Sandero II, cumpărat cu bani 
cash aproximativ 11000 euro, în aprilie anul 
curent, conţinând facturile mașinii, dovada 
plăţii și carte identitate a mașinii necomple-
tată pe numele Beniaminovici Paulian Dan. 
Le declar nule. 

l C.A.R. Spitalul Universitar de Urgenţă 
București, cu sediul în București, prelungirea 
Ghencea nr. 38 -40, lot 1/ 1, sc. A, parter, ap. 6, 
sector 6, CIF 13098300, declarăm pierdut 
certificatul de înscriere a Persoanelor Juridice 
fără Scop Patrimonial în Registrul Asociaţi-
ilor și Fundaţiilor al Judecătoriei Sector 5, 
București, sub nr. 45/ 2001/ PJ/ Partea I A/ 
Secţiunea I. Se declară nul.


