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l Majeste Decoration angajeaza muncitori necalificati. Detaliii la telefon 0752.157.009.
l SC Riela Comimpex SRL, din Cluj-Napoca, B-dul
Muncii, nr.18, angajează: -sudori- 7 persoane; -șlefuitori- 3 persoane; -vopsitori- 3 persoane; -lăcătuși- 3
persoane; -muncitori necalificați- 2 persoane.
Așteptăm CV-ul dvs.la adresa de e-mail: office@
rielacomimpex.ro
l SC Alida Holiday SRL, având CUI: 23399017, cu
sediul în Municipiul Târgoviște, Strada Petru Cercel,
Nr. 55, Parter, Camera 2, Județ Dâmbovița, angajează: Femeie de serviciu cu COD COR 911201- 1
post. Cerințe: Studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcții. Selecția
are loc în data de 16.11.2021, ora 10.00, la sediul
societății.

11.00; -Interviu: 10.12.2021, ora 10.00; -Data limintă
de depunere a dosarelor: 16-29 noiembrie 2021; -Date
de contact: 021.369.56.26.
l Şcoala Gimnazială numărul 3, satul Bălăceanca,
judeţul Ilfov, anunță scoaterea la concurs pe perioadă
nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante de
îngrijitor, studii medii, vechimea nu este obligatorie,
conform H.G.286/2011, modificată şi completată de
H.G.nr.1027/2014. Perioada de depunere a dosarelor:
16 noiembrie-29 noiembrie 2021, la sediul instituției
din strada Gării, numărul 65, satul Bălăceanca,
județul Ilfov, interval orar 08.00-16.00. Calendarul
probelor de concurs: -proba scrisă, pe data de 09
decembrie 2021, ora 10.00; -interviu, pe data de 10
decembrie 2021, ora 10.00, la sediul instituției din
strada Gării, numărul 65, satul Bălăceanca, județul
Ilfov. Relații la telefon: 0769.089.337.

l Şcoala Gimnazială Numărul 1, comuna Cernica,
judeţul Ilfov, anunță scoaterea la concurs, pe perioadă nedeterminată a 2 posturi contractuale vacante
de îngrijitor studii medii, vechimea nu este obligatorie, conform H.G.286/2011, modificată şi completată de H.G.nr.1027/2014. Perioada de depunere a
dosarelor: 16 noiembrie-29 noiembrie 2021, la sediul
instituției din strada Traian, numarul 19, comuna
Cernica, județul Ilfov, interval orar 08.00-16.00.
Calendarul probelor de concurs: -probă scrisă, pe
data de 09 decembrie 2021, ora 10.00; -interviu, pe
data de 10 decembrie 2021, ora 10.00, la sediul instituției din strada Traian, numărul 19, comuna
Cernica, judetul Ilfov, relații la telefon 021.369.50.77.

l Spitalul Municipal Urziceni organizează concurs
în baza HG 286/2011 pentru ocuparea următorului
post vacant: -un post vacant de spălătoreasă –post pe
perioada nedeterminată. Condiții specifice în vederea
participării la concurs: -diplomă de bacalaureat sau
diplomă de absolvire a şcolii generale. Calendar
desfășurare concurs: -02.12.2021 ora 13.00 –dată
limita depunere dosar; -10.12.2021 ora 09.00- proba
scrisă; -15.12.2021 ora 09.00- proba practică/ interviu;
-un post vacant de muncitor III în calificarea bucătar
–pe perioada nedeterminată. Condiții specifice în
vederea participării la concurs: -Studii medii de
specialitate/profesionale/calificare în domeniu; -3 ani
vechime în activitate. Calendar desfășurare concurs:
-02.12.2021 ora 13.00 –dată limită depunere dosar;
-10.12.2021 ora 09.00- proba scrisă; -15.12.2021 ora
09.00- proba practică/ interviu; -un post vacant de
muncitor III în calificarea șofer –pe perioada nedeterminată; Condiții specifice în vederea participării la
concurs: -diplomă de bacalaureat sau diplomă de
absolvire a şcolii generale; -să posede permis de
conducere pentru şofer profesionist (carnet de conducere categ. B și C); -3 ani vechime în meserie.
Calendar desfășurare concurs: -25.11.2021 ora 13.00
–dată limita depunere dosar; -10.12.2021 ora 11.00proba scrisă; -15.12.2021 ora 11.00- proba practică/
interviu. Condițiile generale de ocupare a posturilor
sunt prevăzute în art.3 din HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de concurs
vor conține documentele prevăzute la art.6 din HG.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Informații referitoare la organizarea și desfășurarea
concursurilor , bibliografiile și după caz tematicile,
calendarele de desfășurare a concursurilor sunt
afișate la sediul unității și pe www.spitalul-urziceni.
ro.Relații suplimentare se obțin la tel. 0243.255.375,
interior 131.

l Şcoala Gimnazială Nr.2 Cernica-Tânganu, cu
sediul în comuna Tânganu, judeţul Ilfov, organizează
concurs pentru ocuparea a două posturi vacante
contractuale de îngrijitor: -Denumirea postului: îngrijitor, 2 posturi vacante contractuale (2 norme pe
perioadă nedeterminată), conform HG 286/2011.
Condiţii specifice de participare: Nivelul studiilor:
minim 8 clase, vechime nu este necesară. -Data, ora,
locul desfășurării concursului: -Proba scrisă:
9.12.2021, ora 10.00; -Proba practică: 9.12.2021, ora

l Autoritatea pentru Administrarea Sistemului
Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,
aflată în subordinea M.A.D.R., organizează concurs
în data de 08.12.2021- proba scrisă, pentru ocuparea
postului contractual vacant de execuție, cu studii
superioare, de consilier gradul IA la Centrului Zonal
de Coordonare Transilvania- Unitatea de Combaterea Căderilor de Grindină Timiș. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de
minimum 4 ani. Cerințele specifice pentru ocuparea

l SPrimăria Comunei Voinești, cu sediul în sat
Voinești, comuna Voinești, Str.Principală, nr.153,
judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: Administrator
structuri sportive și culturale, compartiment Cultură,
Educație și Sport, cod COR 143115, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 09.12.2021, ora 10.00;
-Proba interviu se va comunica ulterior. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: Superioare, absolvite cu
diplomă de licență; -vechime: nu necesită. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Comunei Voinești, județ Iași.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei
Voinești, Compartiment resurse umane, persoană de
contact: Vătămanu Alexandra, telefon 0232.294.755,
fax 0232.294.755.
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posturilor se regăsesc pe site-ul. http://www.asnacp.
eu, la secțiunea cariere și la sediul A.A.S.N.A.C.P. din
bld. Carol, nr.12, sector 3, Bucureşti. Data limită de
depunere a dosarelor de concurs: 29.11.2021, ora
16,00, la sediul A.A.S.N.A.C.P., bld. Carol, nr.12,
sector 3, Bucureşti. Proba scrisă se va desfășura în
data de 08.12.2021, la sediul A.A.S.N.A.C.P. Interviul
se va desfășura în data de 10.12.2021, la
A.A.S.N.A.C.P. Informaţii suplimentare se pot obţine
la sediul A.A.S.N.A.C.P. și la numărul de telefon:
021/3005606.
l Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, sediul în
str. Cazărmii, nr. 40, mun. Slatina, jud. Olt, anunţă:
Scoaterea la concurs, prin încadrare directă, a unui
post vacant de personal contractual -muncitor calificat IV -I, electrician. În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele condiţii: a) să fie absolvenţi a
uneia din următoarele forme de pregătire: -studii
generale, cu certificat de capacitate sau a învăţământului de 8 ani/ şcoală de arte şi meserii/ şcoală profesională; -studii liceale; -şcoală postliceală/ şcoală de
maiştri; b) -să aibă calificare în meseria de electrician
cu adeverință/ certificat/ echivalent care să ateste
calificarea/ specializarea respectivă; c) să dețină autorizație de electrician, emisă de Autoritatea Națională
de Reglementare în Domeniul Energiei; -Nu este
necesară vechime în muncă și în specialitate.
Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului
de Jandarmi Judeţean Olt, astfel: -02.12.2021
-selecţia dosarelor; -13.12.2021, ora 10.00 -proba
practică; -16.12.2021, ora 10.00 -interviul. Dosarele
de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane din
cadrul unităţii, până la data de 29.11.2021, ora 15.00.
Documentele aferente concursului, respectiv anunţul
cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica
sunt afişate la sediul unităţii şi pe pagina de internet
www.jandarmeriaolt.ro la secțiunea Carieră Anunțuri, iar secretariatul comisiei este asigurat de Nicolăescu Viorel, telefon: 0249/437901, interior 24535.
l Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov anunţă:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov în temeiul
Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor 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 HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei
funcții contractuale de execuție vacante, de șofer,
treapta I, la Biroul Buget Finanțe, Administrativ și
Resurse Umane, în data de 13.12 2021, ora 10:00,
fiind susținută proba scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 10 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, partea a
III-a, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București, luni
- joi între orele 09.00 - 16.00 şi vineri 09.00 - 13.30.
Condiţii specifice de participare la concurs: -studii
gimnaziale/ medii absolvite cu certificat/ diplomă;
-permis conducere categoria B deținut de minim 3
ani; -cazier auto eliberat de Brigada Rutieră. Condiţiile de desfăşurare, de participare la concurs şi bibli-

ografia stabilită sunt afişate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov, telefon 021.430.14.02 int.
121 şi pe site-ul http://apmif.anpm.ro.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Gorj organizează concurs în data de
15.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă) și 20.12.2021
(proba de interviu) la Cantina din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică
pentru adulți „Bîlteni“, din Tîrgu Jiu, strada
Dumbrava, nr. 34/ Cantina din cadrul Complexului
de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi
speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr.
34, în funcție de numărul de candidați, pentru
ocuparea unui post vacant corespunzător unei funcţii
contractuale de execuţie de administrator I la
Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități
Tg.Jiu - Centrul de zi de recuperare pentru copii cu
dizabilități Tg.Jiu. Condiții generale și specifice de
îndeplinit de către candidat pentru ocuparea postului
scos la concurs: a) absolvent(ă) studii medii economice cu diplomă de bacalaureat; b) vechime în
muncă de minim 5 ani. Înscrierile la concurs se fac în
perioada 15.11.2021-26.11.2021, inclusiv, până la ora
14,00, la sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecției Copilului Gorj, din Tîrgu Jiu,
strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane,
salarizare și pentru funcția publică. Relaţii suplimentare la telefon 0253212518 sau la camera nr.36 –
sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact:
Turcilă Toni-Lavinia, consilier superior, la Serviciul
resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică secretar comisie concurs, tel. 0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu sediul în
Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractual vacante de: -infirmieră debutantă -Secţia
Neurologie -2 posturi; -brancardier -Secţia Neurologie -1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de HG 286/23.03.2011,
cu modificările şi completările ulterioare. Concursul
se va desfăşura astfel: -15.11.2021-26.11.2021, depunerea dosarelor; -02.12.2021, ora 09.30 -selecția
dosarelor; -09.12.2021, ora 10.00 -proba scrisă;
-14.12.2021, ora 09.00 -interviul. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: I.Infirmieră debutantă: -diplomă de
absolvire a liceului; -curs de infirmieră; -fără vechime
în activitate. II.Brancardier: -diplomă absolvire 10
clase; -fără vechime în activitate. 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 Spitalului

Judeţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la
sediul: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană
de contact: economist Ciobanu Florina, telefon:
0235.312.120/interior: 138.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie
vacante din subunităţile de mai jos: 1)Casa familială
Lunga: -1 educator, nivel studii superioare; 2)Centrul
de reabilitare a copiilor cu handicap „Székely-Potsa”
Chilieni: -1 kinetoterapeut, nivel studii superioare.
Concursul va avea loc în data de 09.12.2021, ora 9.00proba scrisă, iar în data de 14.12.2021, ora 9.00proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
(Sfântu Gheorghe, str.Presei nr.8/A). Dosarul de
concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,
în perioada 16.11.2021-29.11.2021, de luni până joi,
între orele 8.00-15.00, iar vinerea, între orele 8.0013.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
direcţiei şi la nr.de telefon: 0267.317.464. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna:
www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine de la secretarul comisiei de concurs,
Pánczél Rozália, nr.de telefon: 0267.317.464.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Vaslui organizează concurs de recrutare în
data de 02.12.2021 -proba scrisă, ora 10.00 și în data
de 08.12.2021 -interviul, ora 10.00, în vederea
ocupării unui post contractual de muncitor calificat
III (bucătar), pe perioadă determinată, cu următoarele condiții: -1 post de muncitor calificat III
(bucătar) la Complex de Servicii Comunitare nr.2
Bârlad -Compartiment Administrativ; -Curs de calificare în meseria de bucătar; -Studii medii/generale;
-Vechime în muncă -minim 3 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

(16.11.2021-22.11.2021). Dosarul de înscriere trebuie
să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din H.G.R.nr.286/2011, actualizată. Condițiile
de participare la concurs și bibliografia se afișează pe
site-ul și la sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vaslui. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
-Compartiment Gestionarea Resurselor Umane și la
nr.de telefon: 0235/315.138, int.1110 sau 1111, consilier Onofrei Monica.
l Serviciul Public „Direcția de Cultură Oltenița”,
jud.Călărași, organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de
execuție, după cum urmează: -1 Administrator (M)
Serviciul Public „Direcția de Cultură Oltenița Oltenița”, jud.Călărași. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții generale,
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare: a)are cetățenia
română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c)are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; d)are
capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz,
de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g)nu a fost condamnată
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 reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: -1
Administrator (M), perioadă nedeterminată: -studii
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liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de Bacalaureat; -cunoștinte de nivel mediu
în utilizarea calculatorului; -program de lucru inegal
în funcție de cerințe sau solicitări, în zilele de
sâmbătă, duminică și sărbători legale, compensat cu
timp liber corespunzător; -abilități de comunicare;
-vechimea minimă: 9 ani. Dosarele de înscriere se
depun la punctul de lucru al Biroului „Muzeul Civilizației Gumelnița”, Str. Argeșului nr. 101, până la
data de 08.12.2021, ora 14.00. Concursul se va organiza conform calendarului următor: -08.12.2021, ora
14.00- data-limită de depunere dosare; -09.12.2021selecție dosare și rezultate; -10.12.2021- contestații;
-13.12.2021- probă scrisă; -14.12.2021- afișare rezultate și contestații; -16.12.2021- interviul; -17.12.2021afișare rezultate și contestații; -18.12.2021- rezultat
final. Conform art.6 al Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice. Pentru înscrierea la concurs,
candidații vor prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente: 1.cererea de
înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 2.copia
actului de identitate sau orice alt document care
atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 3.copiile
documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de
autoritatea sau instituția publică; 4.carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele care atestă
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea
studiilor, în copie; 5.cazierul judiciar sau o declarație
pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează; 6.adeverință medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 7.curriculum vitae. Adeverința
care atestă starea de sănătate conține, în clar,
numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selecția
dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu până la data desfășurării primei probe a
concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice
şi bibliografia de concurs sunt disponibile la punctul
de lucru al Biroului „Muzeul Civilizației Gumelnița”,
Str. Argeșului nr.101, Oltenița, jud.Călărași, telefon:
0242.511.174, e-mail: directiadeculturaoltenita@
gmail.com.
l Primăria Comunei Ostroveni, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea postului de natură
contractuală de femeie de serviciu, durata nedeterminată, din cadrul Primăriei Comunei Ostroveni.
Condiţii generale: conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286
din 23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: minim 1. Concursul se va
desfăşura astfel: -în data de 13.12.2021, ora 10.00,
proba scrisă; -în data de 15.12.2021, ora 10.00, proba
de interviu. Dosarele de concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
secretariatul Primăriei Com.Ostroveni. Bibliografia și
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datele despre conţinutul dosarului de concurs,
precum şi alte informaţii se pot obţine la numărul de
telefon: 0251.337.366, secretar comisie de concurs:
Căluțoiu Viorica Roxana, precum şi pe adresa: www.
comunaostroveni.ro
l Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor organizează concurs pentru
ocuparea a cinci posturi vacante, contractuale de
execuție, în conformitate cu Regulamentul-cadru
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, după cum urmează: A.1.Denumirea postului: analist financiar gradul I -patru
posturi pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii:
superioare -absolvenți ai unei instituții de învățământ
superior cu specializare economică sau juridică cu
diplomă de licență. 3. Vechimea în specialitatea studiilor absolvite, cu diplomă de licență în specialitate
economică sau juridică: minimum 8 ani. B.1.Denumirea postului: asistent analist treapta I -un post pe
perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii: medii cu
diplomă de bacalaureat. 3.Vechimea în muncă:
minimum 7 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative. Data, ora și locul desfăşurării concursului: -Proba scrisă: 09.12.2021, ora 10.00;
-Interviul: 15.12.2021, ora 10.00. Locație: la sediul
instituţiei din Bucureşti, str. Ion Florescu, nr.1, sector
3. 1.Data-limită până la care candidaţii pot depune
dosarul de concurs este 29.11.2021. 2.Detalii privind
condițiile generale și specifice, dosarul de concurs,
calendarul de desfăşurare şi bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând pagina de internet a
ONPCSB. 3.Relaţii suplimentare se pot obţine de la
persoana care asigură secretariatul comisiei de
concurs, telefon: 021.315.79.60 şi de pe site-ul instituţiei, respectiv: www.onpcsb.ro
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, cu sediul în
municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu nr.19,
judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant de personal contractual de execuţie,
respectiv de muncitor calificat IV -Instalator, din
cadrul Poliţiei Oraş Corabia, poziţia 707, studii de
bază /specialitate: studii medii sau învățământ profesional absolvit cu diplomă/certificat de atestare a
calificării profesionale instalator şi cursuri/ programe
de perfecţionare/specializare: pentru cei care au
absolvit studiile medii obligatorii –cursuri /programe
de perfecționare finalizate prin susținere de examen
și eliberare de certificate /atestat/ diplomă/adeverință
pentru calificarea profesională instalator, cu recrutare
din sursă externă, după cum urmează: -până la data
de 26.11.2021 -depunerea dosarelor de concurs;
-16.12.2021 -prima probă a concursului (probă practică); -23.12.2021 -a doua probă a concursului
(interviu). Relaţii suplimentare cu privire la condiţiile
generale şi specifice care trebuie îndeplinite de către
candidaţi şi documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs se pot obţine atât pe siteul
I.P.J.Olt, secţiunea Carieră -Posturi scoase la concurs,
cât şi la Serviciul Resurse Umane al I.P.J.Olt,
inspector principal de poliţie Sănduleasa Constantin,
telefon: 0249.406.500, int. 20111.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, cu sediul în
municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu nr.19,
judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant de personal contractual de execuţie,
respectiv de muncitor calificat IV -mecanic auto, din
cadrul Serviciul Logistic poziţia 75, prevăzut cu studii
generale finalizate cu examen de certificare a calificării profesionale de mecanic auto/medii cu diplomă
de bacalaureat cu filiera tehnologică -calificarea
profesională mecanic auto sau cu diplomă de bacalaureat şi să fi urmat program de formare profesională
finalizat cu examen de certificare în calificarea profesională mecanic auto, la Serviciul Logistic, cu recrutare din sursă externă, după cum urmează: -până la
data de 26.11.2021 -depunerea dosarelor de concurs;
-16.12.2021 -prima probă a concursului (probă prac-

tică); -22.12.2021 -a doua probă a concursului
(interviu). Relaţii suplimentare cu privire la condiţiile
generale şi specifice care trebuie îndeplinite de către
candidaţi şi documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs se pot obţine atât pe siteul
I.P.J.Olt, secţiunea Carieră -Posturi scoase la concurs,
cât şi la Serviciul Resurse Umane al I.P.J.Olt,
inspector principal de poliţie Sănduleasa Constantin,
telefon: 0249.406.500, int.20111.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, cu sediul în
municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu nr.19,
judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea a 3
(trei) posturi vacante de referent II Compartimentul
Secretariat, documente clasificate și arhivă din cadrul
Serviciului Rutier, poziţia 211, Referent II Compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă
din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității
Economice, poziţia 298 şi referent II Compartimentul
Secretariat, documente clasificate și arhivă din cadrul
Poliţiei Oraş Piatra-Olt, poziţia 746, prevăzute cu
studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, cu
recrutare din sursă externă, după cum urmează:
-până la data de 26.11.2021 -depunerea dosarelor de
concurs; -16.12.2021 -prima probă a concursului
(probă scrisă); -22.12.2021 -a doua probă a concursului (interviu). Relaţii suplimentare cu privire la
condiţiile generale şi specifice care trebuie îndeplinite

de către candidaţi şi documentele necesare pentru
constituirea dosarului de concurs se pot obţine atât pe
site-ul I.P.J.Olt, secţiunea Carieră -Posturi scoase la
concurs, cât şi la Serviciul Resurse Umane al
I.P.J.Olt, inspector principal de poliţie Sănduleasa
Constantin, telefon: 0249.406.500, int. 20111.
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l Caut să cumpăr de urgență un trenuleț ca cel din
imagine, automotor electric Malaxa 1959, preț foarte
avantajos. Poate fi de culoare diferită. Preferabil setul
complet, cu șine și gară. Tel. 0748.420.054.

CITAȚII
l Numitul Ahmad Ibrahim este citat la Judecatoria
Tulcea pe data de 26.01.2022, in calitate de parat in
dosarul nr. 6247/327/2019, ce are ca obiect: Tagada
paternitate, divort, stabilire domiciliu minor, exercitare
autoritate parinteasca, reclamanta fiind Iacob Mariana.

l Numiții Bolha (Purecel) Janos (Ioan), Bolha
(Purecel) Maria și Fazakas (Olar) Maria (văd.) lui
Bolha (Purecel) Ianosne (Ioan), cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Barcani, sat Barcani, judeţul
Covasna, sunt citați să se prezinte în data de
23.11.2021, ora 11.00, la Judecătoria Întorsura Buzăului în dosar nr. 818/248/2021, având ca obiect procedura de declarare judecătorească a morţii.
l Pârâtul Amaefule Godwin Chinedu este chemat la
Judecatoria Sectorului 1 cu sediul în București, str.
Gheorghe Danielopol, nr.2-4, sector 4, camera 201,
complet C5- familie S2, în data de 07.12.2021, ora 11.30,
în proces cu reclamanta Amaefule Mihaela Laura, în
cauza nr.7870/299/2021, având ca obiect divorț. Prezentați martorii propuși la termenul de judecată, sub sancțiunea decăderii din probă, sub rezerva încuviințării
probei testimoniale! Prezentați toate probele de care
doriți să vă folosiți! Prezentați-vă personal la interogatoriu și formulați maxim 10 întrebări pentru partea
adversă, sub rezerva încuviințării probei!

l Numiții Krisan Maria, Muresan Nasztaszia, Lung
Mariska, Corb Maria, Balc Grigore, Marie Valerie, Lung
Victor, Popa Cosma Vasile, sunt citați în data de
13.01.2022, la Judecătoria Turda, în calitate de pârâți,
în dosar nr. 5136/328/2021.
l Numiții Tyiorean Filiora, Rotar Anna, Rotar
Maria, Rotar Virag, sunt citați în data de 01.02.2022,
la Judecătoria Turda, în calitate de pârâți în dosar
nr.180/328/2021.
l Numitul Rus Chisman, persoană cu domiciliu
necunoscut, este citat la Judecătoria Huedin, în data
de 07.12.2021, ora 11.00, în dosar nr. 847/242/2021.
l Pîrvan Felicia Ligia este citată la Judecătoria
Drăgășani, județul Vâlcea, în calitate de pârâtă,
în dosar nr. 3609/223/2011, în data de 03.12.2021,
ora 10.00, în proces cu Geangavela C. Ion, din
comuna Glăvile, județul Vâlcea. Prezența obligatorie.
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l S.C.Remat S.A., cu punctul de lucru în Năvodari,
DN 22B, Km3, jud.Constanța, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de actualizare a
autorizaţiei integrate de mediu, pentru activitatea:
Turnarea metalelor neferoase ușoare, activitate
prevăzută în categoria 2.5 din Anexa 1 a Legii
nr.278/2013: „Topirea, inclusiv alierea, de metale
neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi
cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte
metale”. Informaţii privind impactul potenţial
asupra mediului al activităţii pentru care se solicită
actualizarea autorizaţiei integrată de mediu pot fi
consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.3016.00, și vineri, între orele 8.30-13.30, la sediul
A.P.M.Constanţa, strada Unirii nr.23. Observaţiile,
sugestiile şi propunerile publicului se primesc, în
scris, la sediul A.P.M. Constanța, strada Unirii nr.23.
l SC Siena Residence SRL anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul construire imobil locuinte
P+2E+M, propus a fi amplasat în Popești Leordeni,
Jud. Ilfov, Str. Biruinței, T55/7, P37-38, NC 127612127705. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr.1,
Sector 6, București și la sediul SC Siena Residence în
Popesti Leordeni, Jud.Ilfov, Str.Biruinței, Nr.3, în
zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00, vineri, între
orele 09.00-12.00. Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente pentru protecția
mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii, nr.1,
Sector 6 București, email: office@apmif.anpm.ro
l În dosarul civil 6888 /193 /2021 al judecătoriei
Botoşani secţia civil, având ca obiect ,,declararea
judecătorească a morţii“ s-a deschis procedura de
declarare pe cale judiciară a morţii numitului Stoica
Ştefan, născut la data de 28.06.1984, CNP:
1840628297294, fiul lui Stoica Ştefan şi Feraru Ana,
cu ultimul domiciliu în municipiul Botoşani, strada
Săvenilor, nr.12, judeţul Botoşani, fără forme legale în
municipiul Botoşani strada Alba Iulia nr.3, scara B,
judeţul Botoşani. Adresăm invitaţia ca orice persoană
să comunice datele pe care le cunoaşte în legătură cu
cel dispărut în termen de cel mult 2 luni de la data
publicării anunţului, conform articolului 945 alineat
2 Cod Procedura Civilă. Acţiunea civilă a fost formulată de numitul Feraru Randi Ştefan prin ocrotitor
legal Feraru Anca din municipiul Botoşani, judeţul
Botoşani.
l Directia Silvica Ialomita, cu sediul în localitatea
Slobozia, titular al Planului Amenajament silvic
pentru Ocolul Silvic Fetesti, propus a fi amplasat în
localitatile Fetesti, Borcea Stelnica, Bordusani,
Facaeni în suprafaţă de 6478,71 ha, anunţă publicul
interesat asupra iniţierii procesului de elaborarare a
primei versiuni a planului şi depunerii solicitării la
APM Ialomiţa pentru obtinerea avizului de mediu
pentru planul mai sus menţionat. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra mediului al
planului propus, pot fi consultate la sediul APM
Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, în zilele de

luni-joi între orele 8.00 -16.30 şi vineri 8.00 -14.00.
Observaţiile publicului interesat se primesc zilnic, la
sediul APM Ialomiţa în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ.
l Directia Silvica Ialomita , cu sediul în localitatea
Slobozia, titular al Planului Amenajament silvic
pentru Ocolul Silvic Urziceni, propus a fi amplasat în
localitatile Radulesti, Maia, Adancata, Moldoveni,
Sinesti, Movilita, Dridu, Fierbinti, Cosereni, Boranesti, Barcanesti, Axintele, Urziceni , Salcioara,
Manasia,Alexeni, Ion Roata în suprafaţă de 6182,49
ha, anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborarare a primei versiuni a planului şi
depunerii solicitării la APM Ialomiţa pentru obtinerea avizului de mediu pentru planul mai sus
menţionat. Informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului al planului propus, pot fi consultate
la sediul APM Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,
nr.1, în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30 şi vineri
8.00 -14.00. Observaţiile publicului interesat se
primesc zilnic, la sediul APM Ialomiţa în termen de
15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ.
l SC Ingka Investments Forest Assets SRL, anunţă
publicul interesat asupra Deciziei De Emitere A
Avizului De Mediu pentru „Amenajamentul silvic
UP XXIV Mehedinți”, propus a se implementa pe
raza comunelor Gruia, Pristol, Gogoșu, Jiana, Pătulele din jud. Mehedinti. Observaţiile publicului interesat se primesc la sediul Agenţia Pentru Protecţia
Mediului Mehedinţi Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta
Turnu Severin, Cod 220234, Tel: 0040252/320396
Fax: 0040252/306018 e-mail: office@apmmh.anpm.ro
Varianta finala a Amenajamentului UP XXIV Mehedinți poate fi consultata pe site –ul: https://ingka-investments.ro/anunturi-de-interes-public
l Comuna Eșelnița, anunţă publicul interesat asupra
Deciziei de Emitere a Avizului de Mediu pentru
„Amenajamentul silvic UP VI Eșelnița”, propus a se
implementa pe raza comunei Eșelnița din jud. Mehedinti. Observaţiile publicului interesat se primesc la
sediul Agenţia Pentru Protecţia Mediului Mehedinţi
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod
220234, Tel: 0040252/320396 Fax: 0040252/306018
e-mail: office@apmmh.anpm.ro Varianta finala a
Amenajamentului UP VI Eșelnița poate fi consultata
pe site-ul: https://irisilva.ro
l Comuna Șvinița, anunţă publicul interesat asupra
Deciziei De Emitere A Avizului De Mediu pentru
„Amenajamentul silvic UP VIII Șvinița”, propus a se
implementa pe raza comunei Șvinița din jud. Mehedinti. Observaţiile publicului interesat se primesc la
sediul Agenţia Pentru Protecţia Mediului Mehedinţi
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod
220234, Tel: 0040252/320396 Fax: 0040252/306018
e-mail: office@apmmh.anpm.ro Varianta finala a
Amenajamentului UP VIII Șvinița poate fi consultata pe site-ul: https://irisilva.ro
l CONPET S.A. Comunicat. Societatea Conpet
S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1
- 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod
unic de identificare 1350020, reprezentată legal de
dl. Tudora Dorin, Director General, având un

capital social subscris și vărsat în sumă de
28.569.842,40 lei, informează acționarii și investitorii că, începând cu data de 15.11.2021, ora 18:30
(ora României), este disponibil Raportul Trimestrial
privind activitatea economico - financiară a Conpet
S.A. la 30 septembrie 2021 (perioada 01.01.2021 30.09.2021) pe website-ul societății www.conpet.ro,
la secțiunea Relația cu investitorii/ Raportări/
Rapoarte periodice (http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-periodice/),
acesta putând fi consultat, respectiv procurat contra
cost la sediul societății. În contextul prevenirii și
limitării răspândirii Covid-19 recomandăm ca
Raportul Trimestrial privind activitatea economico
- financiară a Conpet S.A. la 30 septembrie 2021
(perioada 01.01.2021 - 30.09.2021) să fie accesat/
consultat în format electronic. Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Guvernanţă Corporativă, tel. 0728104169 sau email: infoinvestitori@
conpet.ro. Director General, ing. Dorin Tudora.
Director Economic, ec. Sanda Toader.
l SC Modern Residence Dezvoltare Imobiliara SRL,
SC Joya Shoes Concept SRL, S.C Imobis Central
Trading SRL, Iacob Tudor-Adrian si Iacob Claudia,
cu domiciliul în:Jud.Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, str.
Scolii, nr. 27, proprietari ai terenului din:Jud.Ilfov,
oras Popesti Leordeni, T20/2, P20-31,
n.c.5482-109024, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ
pentru documentatia: ”P.U.Z. introducere teren in
intravilan si modificare functiune in vederea constituirii unei zone mixte servicii comert, locuinte colective, accese/alei auto si pietonale, amenajare parcaj
auto, amenajare spatii verzi, imprejmuire si utilitati“.
Documentatia a fost depusa pentru consultare la
Consiliul Judetean Ilfov la data de 12.11.2021. Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara,
nr.3-5, tel.0212125693, in termen de 15 zile de la
publicarea prezentului anunt.
l Administratorul judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL, notifica creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea
nr. 85/2014, impotriva debitoarei Zatar Impex S.R.L.,
cu sediul social in Bucureşti Sectorul 1, Bulevardul
Mărăşti, Nr. 65-67, incinta pavilion G1 Romexpo,
inregistratat la Registrul Comertului sub nr.
J40/9084/2018, avand CUI 18438918, conform Încheierii din data de 03.11.2021, pronunţată de Tribunalul
București, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.
30250/3/2020. Termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului –20.12.2021, termenul de verificare a creantelor,
de intocmire si publicare in BPI a tabelului preliminar de creante – 10.01.2022, termenul de intocmire
a tabelului definitiv al creantelor – 04.02.2022. Data
primei şedinţe a adunării generale a creditorilor este
17.01.2022. Urmatorul termen de judecata a fost fixat
pentru data de 01.03.2022. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l S.C.Pridova Tech S.R.L., cu sediul în sat Petrăchioaia, șos.Afumați, nr.758, camera 2, atelier tapițerie,
parter, județul Ilfov, titulari ai planului /programului
P.U.Z.„Construire hală depozitare și servicii conexe,
birouri, anexe tehnice și administrative, racoduri,
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branșamente, amenajări, împrejmuire și organizare
de șantier”, în județul Ilfov, sat Petrăchioaia, tarla 32,
numărul topographic al parcelei 136/72, lot 3, nr.
cadastral 58231, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru planul /programul menționat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului /
programului poate fi consultată la sediul Agenției
Regionale pentru Protecția Mediului București din
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până vineri,
între 9.00-12.00. Observații /comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.R.P.M.B.în termen de 15
zile de la data publicării anunțului.
l BUCUR SA informează investitorii că Raportul
trimestrial la 30.09.2021, întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului
ASF nr.5/2018, este disponibil si poate fi vizualizat de
persoanele interesate, începând cu data de
12.11.2021, prin Autoritatea de Supraveghere Financiara, website-ul http://www.bvb.ro la simbolul
BUCV, cât și pe website-ul http://bucurcom.ro, sectiunea „Acționariat- Documente. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii,
tel.021.323.67.30; fax: 021.323.67.36; e-mail office@
bucurcom.ro
l Potrivit Hotărârilor Consiliului Local Ghiroda:
HCL 11/29.01.2021 a fost declanşată procedura
de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes
„Construire drum colector și piste pentru biciclete, trotuar și iluminat public pe traseul Timișoara-Calea Lugojului-Remetea Mare, pentru
sectoarele 8-9”, UAT Ghiroda, jud.Timiş. Hotărârea Consiliului Local Ghiroda
nr.203/29.09.2021, privind modificarea și completarea HCL 11 din 29.01.2021, privind declanșarea
procedurii de expropriere a imobilelor situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică de
interes local „Construire drum colector și piste
pentru biciclete, trotuar şi iluminat public pe
traseul Timişoara-Calea Lugojului-Remetea
Mare, pentru sectoarele 8-9”, UAT Ghiroda, jud.
Timiș, în sensul actualizării Anexei nr.1 la hotărâre. Potrivit art.19 din Legea 255/2010, plata
despăgubirilor pentru imobilele expropriate se
face în baza cererii adresate de către titularul
drepturilor reale, precum şi de către orice
persoană care justifică un interes legitim. Cererea
pentru plata despăgubirilor va conţine numele şi
prenumele titularului drepturilor reale, adresa de
domiciliu şi actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil
expropriat. Cererea, împreună cu documentele
doveditoare, originale şi/sau copii legalizate (CI,
extras de cont, extras CF nu mai vechi de 30 zile,
contract de vânzare-cumpărare, în situaţia în care
persoana este decedată -certificatul de moștenitor), vor fi depuse în termen de 10 zile de la data
aducerii la cunostinţa publică şi data afişării la
sediul Consiliului Local pe raza căruia se află
imobilele (în cazul în care nu au fost depuse).
Întrunirea Comisiei de analiză a cererilor depuse
de titularii de drepturi reale asupra imobilelor
expropriate va avea loc la sediul Consiliului Local
Ghiroda în data de 15 decembrie 2021, ora 9.00.

SOMAȚII
l Se notifică invocarea dreptului de proprietate prin
uzucapiune de către petentul Mura Daniel Romulus
asupra imobilelor înscrise în CG 302235 Petriș, nt.
top. 747, teren intravilan de 234mp și CF 3302236
Petriș top. 748, teren intravilan 1814. La Judecătoria
Lipova, dosar 1373/250/2021.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
2048/246/2021 cu termen de judecata la data de
15.12.2021, petentii Filimon Simion si Filimon
Leonora, ambii cu domiciliul in comuna Tirnova, sat
Agrisu Mare nr. 192, jud. Arad, solicita inscrierea
dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune
asupra imobilului identificat in CF 318573 Tirnova
(CF vechi 1085 Agrisu Mare) cu nr. top. 709-710/b
compus din casa nr. 192 si teren in suprafata de 1439
mp, avand ca proprietar tabular sub b1 si b2 pe
Oprea Vancu, din data de 26.05.1961, respectiv
23.11.1966. Petentii sustin ca folosesc acest imobil
prin uzucapiunea de 20 de ani de la moartea poprietarului tabular, exercitand o posesie pasnica, publica,
continua si sub nume de proprietar. In urma acesteia
sunt somati, in baza art. 130 din Decretul Lege nr.
115/1938, toti cei interesati ca de indata sa inainteze
opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrat
in termen de o luna de la aceasta ultima publicare se
va procedarea la rezolvare cererii.
l Somatie emisa in data de 11.11.2021. Prin cererea
inregistrata pe rolul Judecatoriei Gurahont, sub nr.
1509/238/2021, posesorul Cofan Pantilie a invocat
dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului evidentiat in
CF 305123 Sebis, CF vechi 42 Prunisor, cu nr. top
85-86/a intravilan cu casa in suprafata de 1440 mp.
Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie,
cu precizarea ca, in caz contrat, se va trece la judecarea cererii in termen de 30 de zile de la emiterea
celei din urma publicatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de Administraţie al SC
Industria Iutei SA cu sediul în Bucureşti, str. Intr.
Ferentari A, nr. 72, Bl.12A, sector 5 convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în
data de 20.12.2021 ora 11.00, la sediul societăţii. În
cazul în care adunarea nu este statutară, a doua
convocare este pentru data de 21.12.2021 ora 11.00, la
sediul societăţii. - Ordinea de zi este următoarea: 1.
Aprobarea alocării sumei maxime de 40.000 Euro
pentru operaţiunile de sortare, arhivare şi depozitare
ale documentelor societăţii, precum şi eliberarea de
adeverinţe pentru salariaţii societăţii. 2. Aprobarea
modalităţii de plată a dividendelor pentru exerciţiul
financiar 2021. 3. Diverse. Președinte Consiliul de
Administrație Ing. Vlad Niculae Dan.
l Subsemnatul, Iordache Laurențiu, Președinte al
Consiliului de Administrație al Decirom SA, cu sediul
în Constanța, Incinta Port, număr Registrul Comerțului J13/516/1991, CUI: RO1890411, în temeiul
art.111 din Legea nr.31/1990, republicată, convoacă pe
data de 15.12.2021, ora 12.00, la sediul societății,
pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor la
data de 16.11.2021, stabilită ca dată de referință,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi: 1.Prelungirea cu 4 ani a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al
Decirom SA. 2.Aprobarea contractului de administrare al domnului Iordache Laurențiu. 3. Aprobarea
contractului de administrare al domnului Jose
Antonio Perez Vicente. 4. Aprobarea contractului de
administrare al domnului Roy Zacca. 5.Diverse. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin
reprezentant, în baza unei procuri speciale, care va fi
depusă la sediul societății, cu cel puțin 48 de ore
înainte de AGOA. În cazul în care, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Decirom SA nu este statutar întrunită, a doua adunare
se va ține în data de 16.12.2021, la aceeași oră, în
același loc și cu aceeași ordine de zi. Relații suplimentare la Secretariat, telefon: 0241.601.265.
l Convocator: Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., o
societate pe acţiuni înfiinţată şi funcţionând în
conformitate cu legislaţia romană, administrată în
sistem dualist, cu sediul social în Ploieşti, str. Mihai
Bravu, nr.235, judeţul Prahova, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Prahova sub nr. J29/111/1991, cod de
identificare fiscală 1350659, având capital social
subscris şi vărsat în valoare de 554.067.695 lei (denumită în cele ce urmează “Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991 a societăţilor,
republicată, cu completările şi modificările ulterioare
şi cu dispoziţiile din Actul constitutiv al Societăţii,
convoacă prin prezenta: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („AGEA”) la data de
17.12.2021, ora 11,00, la sediul social al Societăţii, la
sala de sedinte din Pavilionul Central, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea continuării activităţii
Societăţii în conformitate cu prevederile art.153
indice 24 alin.1 din Legea societăților nr. 31/1990, în
condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate ale anului 2020, activul net al Societății
s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea
capitalului social subscris. 2. Aprobarea datei de
31.12.2022, ca reprezentând data până la care Societatea va adopta toate măsurile legale pentru reconstituirea valorii activului net pana la nivelul unei valori
cel puţin egale cu jumatate din valoarea capitalului
social al Societății, in conformitate cu dispoziţiile art.
153 indice 24 alin.4 din Legea societăților nr.31/1990.
3. Aprobarea împuternicirii dnei. Adina Guţiu, ca în
numele şi pe seama Acţionarilor, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor. 4. Aprobarea împuternicirii dlui. Aleksei
Kovalenko pentru a semna în numele Acţionarilor, şi
îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege
pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor, dl. Aleksei Kovalenko
putând delega toate sau o parte din puterile conferite
mai sus oricărei/ oricăror persoane competente
pentru a îndeplini acest mandat, în conformitate cu
informaţiile şi materialul prezentat. La Adunarea
Generală Extraordinară pot participa şi vota acţionarii Societăţii (“Actionarii”) care sunt ȋnregistraţi
ȋn Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul
Central S.A., la Data de Referinţă din data de
08.12.2021. Participarea Acţionarilor se poate face
personal sau prin reprezentant, reprezentarea făcându-se ȋn temeiul unei procuri speciale. Formularele
de procură specială pot fi ridicate de la sediul Socie-
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tăţii şi vor fi depuse ȋn original, după completare şi
semnare, cu 48 de ore ȋnainte de Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor. Accesul Acţionarilor se
face pe baza cărţii de identitate, a procurii speciale
sau a mandatului, ȋn cazul reprezentanţilor legali.
Dacă la data de 17.12.2021, ora 11,00, Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor nu ȋndeplineşte condiţiile de ȋntrunire, ea se va reconvoca ȋn
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, în data de
20.12.2021, la ora 11,00. Materialele privitoare la
punctele de pe ordinea de zi, se pun la dispoziţia
Acţionarilor la sediul Societăţii situat ȋn Ploiesti, str.
Mihai Bravu, nr.235, judeţul Prahova, România, la
Oficiul Juridic (ȋntre orele 9.00-15.00) de la data
publicării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, precum şi pe site-ul www.petrotel.
lukoil.com. La cerere, Acţionarilor li se vor elibera la
sediul Societăţii, copii de pe aceste documente.
Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot
depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Directoratul Petrotel-Lukoil S.A.,
Prin: dl. Aleksei Kovalenko în calitate de Preşedinte
al Directoratului- Director General Executiv.

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza licitatie
vanzare mijloace fixe 26.11.2021, ora-11.00 Informatii:
0248635500, cosmin.chitu@hidroconstructia.com
l Comuna Doba, cu sediul în loc.Doba, nr.56, jud.
Satu Mare, cod poștal: 447125, tel./fax: 0261.869.135,
e-mail: doba@sm.e-adm.ro, CIF: 3963838, organizează licitaţie publică în vederea închirierii unui teren
intravilan în suprafaţă de 345mp din satul Doba,
extras CF nr.104866 Doba, cu destinaţia teren pentru
antenă, aflat în domeniul privat al comunei Doba,
închirierea se face conform art.333, art.335, din OUG
nr.57/2019 şi conform H.C.L.Comuna Doba
nr.33/30.08.2021; Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/12/2021, ora 15.00; Data-limită de depunere a ofertelor: 13/12/2021, ora 15.00; Adresa la care
trebuie depuse ofertele: loc.Doba, nr.56, jud.Satu
Mare, cod poștal: 447125; Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
14/12/2021, ora 11.00, la Primăria Comunei Doba.
Persoană de contact pt.informaţii suplimentare
consilier achiziţii publice -Tasi Zsuzsanna,
tel.0261.869.115, e-mail: licitatii.primariadoba@
yahoo.com, www.comunadoba.ro
l Oraşul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu
sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon:
0247/453017, fax: 0247/453015, cod fiscal 6853155,
e-mail: primariavidele@yahoo.com, în conformitate
cu prevederile O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie
publică în vederea închirierii spaţiului compus din
Construcţia C5 în suprafaţă construită de 511 mp şi
o suprafaţă desfăşurată de 888 mp, având un regim
de înălţime P + 1 şi teren intravilan aferent în suprafaţă de 2224 mp, situat în incinta spitalului Orăşenesc
Videle, str. Şos. Piteşti, nr. 54. Persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţie
de atribuire, la cerere, de la sediul instituţiei, compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat
din cadrul Primăriei oraşului Videle, str. Republicii,
nr. 2, jud. Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
personă de contact Tudor Răzvan Adrian. Costul
documentaţiei de atribuire este în sumă de 30 de lei şi
se achită în numerar la casieria Primăriei oraşului
Videle. Data limită privind solicitarea clarificărilor
este 25.11.2021, ora 16.00. Data limită de depunere a
ofertelor este de 06.12.2021, ora 16.00. Ofertele se
depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior şi unul interior, la Registratura
Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman. Şedinta publică de deschidere a ofertelor
se va desfăşura în data de 07.12.2021, ora 10.00, la
sediul Primăriei Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este
Tribunalul Teleorman -secţia de contecios adminis-

trativ, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Ion
Creangă, nr. 53, telefon: 0247/406016, fax:
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
l Oraşul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu sediul
în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon: 0247/453017,
fax: 0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: primariavidele@yahoo.com, în conformitate cu prevederile
O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie publică în
vederea închirierii unor loturi de teran arabil, situate
în extravilanul oraşului Videle, Tarlaua 29. Persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul instituţiei,
compartimentul Administrarea Domeniului Public şi
Privat din cadrul Primăriei oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. Teleorman, zilnic între orele 9.00
-16.00, personă de contact Tudor Răzvan Adrian.
Costul documentaţiei de atribuire este în sumă de 30
de lei şi se achită în numerar la casieria Primăriei
oraşului Videle. Data limită privind solicitarea clarificărilor este 26.11.2021 ora 16.00. Data limită de
depunere a ofertelor este de 07.12.2021, ora 16.00.
Ofertele se depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate -unul exterior şi unul interior, la Registratura Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2,
jud. Teleorman. Şedinta publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 08.12.2021, ora 10.30,
la sediul Primăriei Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este
Tribunalul Teleorman -secţia de contecios administrativ, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Ion
Creangă, nr. 53, telefon: 0247/406016, fax:
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
l Oraşul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu sediul
în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon: 0247/453017,
fax: 0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: primariavidele@yahoo.com, în conformitate cu prevederile
O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie publică în
vederea închirierii unor loturi de teran arabil, situate
în extravilanul oraşului Videle, Tarlaua 37. Persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul instituţiei,
compartimentul Administrarea Domeniului Public şi
Privat din cadrul Primăriei oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. Teleorman, zilnic între orele 9.00
-16.00, personă de contact Tudor Răzvan Adrian.
Costul documentaţiei de atribuire este în sumă de 30
de lei şi se achită în numerar la casieria Primăriei
oraşului Videle. Data limită privind solicitarea clarificărilor este 25.11.2021, ora 16.00. Data limită de
depunere a ofertelor este de 06.12.2021, ora 16.00.
Ofertele se depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate -unul exterior şi unul interior, la Registratura Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2,
jud. Teleorman. Şedinta publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 07.12.2021, ora 10.30,
la sediul Primăriei Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este
Tribunalul Teleorman -secţia de contecios administrativ, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Ion
Creangă, nr. 53, telefon: 0247/406016, fax:
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.

PIERDERI
l SC Dragut Impex SRL, cu sediul social în orașul
Buftea, B-dul Muncii, nr. 25, județul Ilfov, având
CUI: 4110359, J23/810/13.05.2003, declară pierdut și
nul Certificat de înregistrare seria B nr. 1748275.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul
nr. 2-3, jud. Iași, declară pierdute certificatele constatatoare originale și certificatul de înregistrare original,
pentru Aylin Crissa SRL cu sediul în Iași, str. Grigore
Ureche nr. 7, Casa cu Absidă, Iași, J22/2183/2018,
CUI 39769469 și La Cuțite SRL cu sediul în Iași, str.
Tătărași nr. 30, Iași, J22/1560/2018, CUI 39477154.
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