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OFERTE SERVICIU
l SC Kebap Shop SRL angajeaza Calculator 
Pret Cost – 1 post. Cerinte de angajare a postului: 
studii medii. Asteptam CV la adresa de email: 
kebap.shop@yahoo.com.

l Firmă partener Amazon angajăm șofer cat.B 
pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare imediată. 
Relații la telefon: 0739.615.65 1.

l Consola Grup Construct SRL angajează 
muncitori în construcţii pentru șantiere din Bucu-
resti 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 București, 
Sector 3, Str.Zborului nr.6.

l S.C. Euro Strada S.R.L.  angajază: asfaltator x 
10, operator finisor x 3, muncitor necalificat 
construcţii x15, operator staţie asfalt betoane x 3, 
mecanic auto x 7, sudor x 3, strungar x 3, șofer 
autocamion mare tonaj x 10, mașinist utilaje 
terasiere x 8, șef echipă x 4. Oferim salariu moti-
vant! Telefon:  0268/312177.

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

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iași organizează concurs de promovare 
pentru următorul post vacant, pe perioadă nede-
terminată, în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulte-
rioare: 1.Secția Clinică Chirurgie Pediatrică II, 1 
post de asistent medical șef. Concursul constă în 
următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de 
înscriere, proba scrisă și proba interviu. Condiţii 
de desfășurare a concursului: 1.Perioada pentru 
depunerea dosarelor de înscriere este 17.04.2019-
03.05.2019, ora 15.30. 2.Data și ora organizării 
probei scrise: 15.05.2019, ora 10.00. 3.Data și ora 
interviului: 21.05.2019, ora 10.00. 4.Locul depu-
nerii dosarelor și al organizării probelor de 
concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Sf.Maria” Iași, strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare la concurs 
pentru postul de asistent medical șef: -diplomă de 
licență în domeniul medical și vechime minim 3 
ani în funcția de asistent medical; -diplomă de 
absolvire a învățământului superior de scurtă 
durată în domeniul medical sau diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 și 
vechime minim 5 ani în funcția de asistent 
medical; -adeverință de grad de principal. 
Anunţul de concurs, bibliografia și tematica sunt 
afișate la avizier și pe site-ul unităţii: www.sfma-
ria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la 
persoana care asigură secretariatul comisiei de 

concurs, Serviciul Resurse Umane, telefon: 
0232.264.266, int.157.

l Universitatea Tehnică de Construcţii București 
(U.T.C.B.) cu sediul în București, Bd. Lacul Tei, 
nr. 122-124, Sectorul 2, organizează concurs, 
conf. HG nr. 286/2011, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale temporar, vacante: 1)- 
operator calculator I (M) - 1 post la 
Departamentului Construcţii Civile, Inginerie 
Urbană și Tehnologie în cadrul Facultăţii 
Construcţii Civile, Industriale și Agricole(CCIA). 
Condiţii specifice: studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat,  cu  vechime pe un post 
similar de minim 8 ani, cunoștinţe operare PC, 
nivel mediu, cunoștinţe de bază privind utilizarea 
Word și  Excell– nivel mediu și  atestat “ operator 
calculator electronic și reţele” . 2)-analist 
(programator) ajutor (M) ) - 1 post la Departa-
mentul de Tehnologie Mecanică în cadrul Facul-
tăţii de Utilaj Tehnologic. Condiţii specifice: 
absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, 
cel puţin o specializare în domeniul: adminis-
trator reţea calculatoare(Cisco Netwrking 
Academy Program), instalare soft-ware specific și 
vechime minimă în muncă de minimum 5 ani. 
Data limită până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 23.04.2019 la 
sediul U.T.C.B., Blocul Administrativ, camera nr. 
33, în intervalul orar: 08:00 – 15:30. Proba scrisă 
va avea loc în data de 06.05.2019, astfel: -înce-
pând cu ora 10:00 la sediul U.T.C.B din Calea  
Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Facultatea 
Construcţii Civile, Industriale și Agricole(CCIA), 
sala Cancelarie, et.1. -începând cu ora 09:00 la 
sediul U.T.C.B din Calea Plevnei, nr. 59, sector 1, 
Facultatea de Utilaj Tehnologic, sala nr. H8. Data 
și ora interviului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din 
Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul 
Administrativ, camera nr. 33, pe www.utcb.ro sau 
la telefon: 0212421208, persoana de contact: 
Dragomir  Margareta.

l Primăria Municipiului Dorohoi, cu sediul în: 
municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica, nr.34, 
județul Botoșani, în baza legii 188/1999, organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcție publică: Denumirea 
postului: consilier, grad profesional principal. 
Compartimentul: Achiziții Publice. Condiții 
specifice de participare la concurs: - nivelul studi-
ilor: studii universitare de licență, absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă. - vechime în specialitatea studiilor: 5 
(cinci) ani. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă: 17.05.2019, ora 10.00 , 
la sediul instituției. Interviu:  22.05.2019, ora 
10.00 , la sediul instituției. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în  termen  de  20 de zile 
de la data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial, respectiv pana la data de 06.05.2019. Date 
contact: Primăria Municipiului Dorohoi, 
Compartimentul Resurse Umane, Telefon 
0231/610133 int.113.

l Comuna Jurilovca, cu sediul în localitatea 
Jurilovca, str.1 Mai, nr.2, judeţul Tulcea, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: denumirea funcției: inspector supe-
rior, în cadrul Compartimentului Impozite și 
Taxe, Executări Silite- 1 post, conform HG 
611/2008, modificată și completată. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 20 
mai 2019, ora 12.00; -proba interviu în data de 21 
mai 2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în ramura de știinţă: 
economice; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitǎrii funcţiei publice: minim 7 ani; 
-cunoștințe operare pe calculator: Word, Excel 
=nivel bază. Condiții prevăzute la art.54 din 
Legea 188/1999, privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, actualizată. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
(perioada 16 aprilie 2019-6 mai 2019), la sediul 
UAT Jurilovca, str.1 Mai, nr.2, loc.Jurilovca, 
județul Tulcea. Relaţii suplimentare la sediul UAT 
Jurilovca, str.1 Mai, nr.2, loc.Jurilovca, județul 
Tulcea, persoană de contact: Silai Violeta-Geor-
giana, telefon: 0240.563.797, int.114, e-mail: 
primariajurilovca@yahoo.com.

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu sediul în comuna 
Nicolae Bălcescu, str.Eroilor, nr.380, jud.Bacău, 
organizează concurs pentru ocuparea a două 
posturi contractuale vacante, conform HG 
nr.286/2011, modificată și completată de HG 
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea 
posturilor: muncitor calificat -posturi vacante, 
funcții contractuale pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii; -vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
5 ani. Data, ora și locul de desfășurare a concur-
sului: -proba scrisă: data de 14.05.2019, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu; -proba 
interviu: data de 16.05.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. Dosarul de concurs se 
depune la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de participare: biblio-
grafia și documentele pentru întocmirea dosarului 
de înscriere la concurs sunt afișate la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu și pe pagina web a 

instituţiei. Informaţii suplimentare la telefon: 
0234.214.071.

l Primăria Comunei Voinești, județul Iași (tel./
fax: 0232.294.755, site: www.primariavoinesti-iasi.
ro), organizează concurs, în data de 14.05.2019, 
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 
unor funcții contractuale de execuţie vacante din 
Aparatul de Specialitate al Primarului: -2 posturi 
conducător utilaj terasier/buldoexcavator 
-Compartimentul Administrativ. 1.Probele stabi-
lite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, 
probă scrisă, interviu. 2.Condiţiile de desfășurare 
a concursului: -Data, ora și locul și locația desfă-
șurării probei scrise: 14.05.2019, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Voinești -Sala de 
ședință, et.I; -Data și ora interviului vor fi comu-
nicate ulterior; -Perioada de depunere a dosa-
relor: 16.04.2019-03.05.2019. 3.Condiţiile de 
participare la concurs: 3.1.Condiţii generale 
menţionate la art.3 din HG nr.286/2011, actuali-
zată. 3.2.Condiţii specifice prevăzute în fișa 
postului aferente funcției contractuale vacante 
conducător utilaj terasier/buldoexcavator: -studii 
generale/medii; -certificat/atestat mecanic utilaje 
terasiere/buldoexcavator; -constituie avantaj 
deținerea permisului de conducere categoria B, C; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării functiei contractuale: nu necesită vechime. 
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei 
Comunei Voinești, județul Iași, Compartimentul 
Registratură, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Relații suplimentare se 
pot obține de la d-ul Timofte Liviu, secretarul 
comisiei, telefon/fax: 0232.294.755 și e-mail: 
primariavoinesti@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Poieni, cu sediul în locali-
tatea Poieni, str.Principală, nr.55, județul Cluj, 
organizează concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificată și completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: temporar vacant, contrac-
tual, pe perioadă determinată, îngrijitor, 0.50 
normă, la Școala Gimnazială „Aurel Munteanu”, 
V.Drăganului, com.Poieni. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: școală 
generală sau studii medii; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. 
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 7 mai 2019, ora 09.00, la 
sediul instituției; -proba practică în data de 7 mai 
2019, ora 12.00, la sediul instituției; -proba 
interviu în data de 7 mai 2019, ora 14.00, la sediul 
instituției. Data-limită până la care candidaţii vor 

depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 
zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției 
(23.04.2019, ora 14.00) Școala Gimnazială Poieni. 
Date contact: Secretariat Școala Gimnazială 
Poieni, tel.0264.255.020.

l Școala Gimnazială Săsciori, cu sediul în 
Săsciori, str.Principală, nr.380, județul Alba, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tual vacante de muncitor (1 normă) la Școala 
Gimnazială Săsciori. Condiţii de participare: 
localnic, studii generale sau medii, vechime în 
domeniu cel puțin 1 an. Concursul se va desfășura 
în data de 17.05.2019, astfel: -proba scrisă: 
17.05.2019, ora 9.00; -interviul: 17.05.2019, ora 
11.00; -proba practică: 17.05.2019, ora 12.00. 
Candidaţii vor depune dosarele până în data de 
06.05.2019, la sediul instituţiei. Condiţiile generale 
de participare sunt cele prevăzute de art.3 din 
Anexa 1 la HG nr.286/2011, respectiv HG 
1027/11.11.2014. Informaţii suplimentare se găsesc 
la sediul unităţii: Școlii Gimnaziale Săsciori, str.
Principală, nr.380, telefon/fax: 0258.741.213 și pe 
site-ul școlii: scsasciori.wix.com.

l Spitalul Municipal Caritas, cu sediul în locali-
tatea Roșiorii de Vede, str.Carpați, nr.33, județul 
Teleorman, anunță amânarea concursului, 
conform HG nr.286/2011, pentru ocuparea postu-
rilor contractual vacante de: asistenți medicali 
debutanți, infirmiere, îngrijitori curățenie, orga-
nizat inițial: -proba scrisă în data de 07.05.2019, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 09.05.2019, 
ora 10.00, astfel: -proba scrisă în data de 
09.05.2019, ora 10.00; -proba interviu în data de 
13.05.2019, ora 10.00. Prin acest anunț venim în 
completarea celui publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, număr 368/09.04.2019, paginile 6-7, 
cod 203125. Restul anunțului rămâne neschimbat.

l Primăria comunei Amărăștii de Jos, cu sediul 
în Amărăștii de Jos, Str.Principală, nr.1000, Jud.
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unei 
funcții contractual vacante pe perioadă determi-
nată de Expert asistență juridică pentru regle-
mentarea actelor în cadrul Proiectului “Măsuri 
Integrate în Zona Marginalizată Amărăștii de 
Jos“, ID proiect 115018. Concursul se va desfă-
șura astfel: pe data de 13.05.2019, ora 10.00- 
probă scrisă (probă unică). Condițiile pentru 
ocuparea funcției contractuale de Expert asistență 
juridică pentru reglementarea actelor în cadrul 
Proiectului “Măsuri Integrate în Zona Marginali-
zată Amărăștii de Jos“, ID proiect 115018, sunt 
următoarele: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență, Facultatea de 
Drept; vechime minimă de cel puțin 2 ani în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului. 
Dosarele se depun până la data de 06.05.2019, ora 
16.00, la Secretarul comisiei și vor cuprinde: actul 
de identitate, în original și în copie; cerere de 
înscriere la concurs; diplomele de studii în 
original și în copie; adeverinţă medicală de la 
medicul de familie; cazier judiciar în original; 
Curriculum vitae. Relații suplimentare se pot 
obține de la sediul instituției.

l În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modifi-
cările și completările ulterioare și ale OMS nr. 
284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, modi-
ficat de art. 1 din OMS nr. 954/2017, Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Craiova, cu sediul în 
Craiova, str. Tabaci, nr. 1, județul Dolj, organi-
zează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei 
specifice comitetului director al unităţii, după cum 
urmează: 1 post de director medical. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, 
cumulativ, criteriile generale și specifice. Criteriile 
generale sunt următoarele: a)au domiciliul stabil 
în România; b)nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 



II ANUNȚURI

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

Marți, 16 aprilie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

reabilitarea; c)au o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform prevederilor legale 
în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: 
1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de 
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul medicină, specializarea medi-
cină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 
3.au minimum 5 ani vechime în specialitatea 
respectivă. Concursul/examenul pentru ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului director- director 
medical al unităţii se va organiza astfel: în data de 
13.05.2019, ora 11.00- proba scrisă, respectiv data 
de 15.05.2019, ora 12.00– susţinere orala a proiec-
tului de specialitate, ora 13.00- interviul de 
selecţie, la sediul unităţii. Data limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarul de concurs 
este 03.05.2019, ora 13.00. Bibliografia pentru 
concurs /examen, temele- cadru pentru proiectul 
de specialitate, calendarul de desfășurare a 
concursului se afișează la sediul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova și se publică pe 
site-ul spitalului www.scjuc.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefonul: 0251.502.200 și 
0251-502.300, interior 227- Ambulatoriu- Servi-
ciul Resurse Umane.

l În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modifi-
cările și completările ulterioare și ale OMS nr. 
284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, modi-
ficat de art. 1 din OMS nr. 954/2017, Spitalul Clini 
c Județean de Urgență Craiova, cu sediul în 
Craiova, str. Tabaci, nr. 1, judeȚul Dolj, organi-
zează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei 
specifice comitetului director al unităţii, după cum 
urmează: 1 post de director financiar- contabil. 
La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care 
îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și speci-
fice. Criteriile generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar face incompa-
tibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea; c)au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile 
specifice sunt următoarele: 1.sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în profil 
economic; 2.au cel puţin 2 ani vechime în speciali-
tatea studiilor; 3.deţin certificatul de atestare a 
cunoștinţelor dobândite în domeniul Sistemului 
european de conturi, precum și de cunoaștere a 
reglementărilor europene în domeniu*. 
Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director- director financiar al 
unităţii se va organiza astfel: în data de 
20.05.2019, ora 11.00- proba scrisă, respectiv data 
de 22.05.2019, ora 12.00- susţinere orală a proiec-
tului de specialitate, ora 13.00- interviul de 
selecţie, la sediul unităţii. Data limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarul de concurs 
este 10.05.2019, ora 13.00. Bibliografia pentru 
concurs /examen, temele- cadru pentru proiectul 
de specialitate, calendarul de desfășurare a 
concursului se afișează la sediul Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Craiova și se publică pe 
site-ul spitalului www.scjuc.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefonul: 0251.502.200 și 
0251.502.300, interior 227 Ambulatoriu- Serviciul 
Resurse Umane.

l În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modifi-
cările și completările ulterioare și ale OMS 
nr.284/2007, privind aprobarea Metodologi-
ei-cadru de organizare și desfășurare a concursu-
rilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din spitalele publice, 
modificat de art.1 din OMS nr.954/2017, Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, județul Dolj, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea funcţiei speci-
fice comitetului director al unităţii, după cum 
urmează: 1 post director de îngrijiri. La concurs /
examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, 
cumulativ, criteriile generale și specifice. Criteriile 
generale sunt următoarele: a)au domiciliul stabil 
în România; b)nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; c)au o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform prevederilor legale 
în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: 
1.sunt asistenţi medicali generaliști principali;  
2.au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali 
generaliști principali; 3.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă sau scurtă durată, cu 
diplomă de licenţă /absolvire. Concursul /
examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director- director de îngrijiri al 
unităţii se va organiza astfel: în data de 
14.05.2019, ora 11.00- proba scrisă, respectiv data 
de 16.05.2019, ora 10.00- susţinere orală a proiec-
tului de specialitate, ora 11.00- interviul de 
selecţie, la sediul unităţii. Data limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarul de concurs 
este 06.05.2019, ora 13.00. Bibliografia pentru 
concurs/examen, temele- cadru pentru proiectul 
de specialitate, calendarul de desfășurare a 
concursului se afișează la sediul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova și se publică pe 
site-ul spitalului www.scjuc.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefonul: 0251.502.200 și 
0251.502.300, interior 227 Ambulatoriu- Serviciul 
Resurse Umane.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând oi cu miei și tineret de un an. 0738/574.682.

CITAŢII
l Se citează parata Fărîmă Diana ultim domiciliu 
cunoscut in Moinești, strada Tudor Vladimirescu, bl. 
Cascada 3, ap. 6, jud. Bacău, la Judecătoria 
Moinești, termen 08.05.2019, dosar 4861/260/2018, 
obiect evacuare, reclamant Comănescu Carmen.

l Se citează pârâţii Horming, Steiberg, în data de 
25.04.2019, ora 9:00, sala J2, la Judecătoria Brașov 
dosar nr. 17213/197/2015*, în proces cu Balacianu 
Alina pentru partaj judiciar.

l Partidul Naţional Ţărănesc Creștin Democrat în 
temeiul art. 18 alin. 3 din legea nr. 14/2003, aduce la 

cunoștinţa publică că în data de 15.04.2019 a  depus 
la Tribunalul București sub nr. 11297/3/2019 docu-
mentele privind Lucrările Congresului Extrordinar 
din data de 23.03.2019, în vederea înregistrării 
acestora în Registrul Partidelor Politice.

l Doamna Moukopoulou Margarita-Efstathia, cu 
ultimul domiciliu în Pireu, Favierou&A. Theochari, 
nr.72-74, este chemată la instanța Judecătoriei 
Medgidia în ziua de 09.05.2019, ora 9.00, Complet 7, 
în calitate de pârâtă în Dosarul nr.4579/256/2018, în 
proces cu Geomadin Erwin în calitate de reclamant, 
în dosarul mai sus menționat, ce are ca obiect acți-
unea de divorț.

l Subsemnata Ştefănescu Elena Mihaela, în calitate 
de reclamantă în dosarul cu nr. 15210/193/2018, 
având ca obiect divorţ, chem în judecată pe pârâtul 
Ştefănescu Cristian, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Botoșani, str. Primăverii, nr. 14, sc. A, et. 3, ap. 14, 
cu termen de judecată la data de 17.04.2019.

l Se citează Creţu Cristian, cu domiciliu necu-
noscut, în vederea dezbaterii moștenirii defuncţilor 
Creţu Niculai, decedat la 18.10.1994, și Creţu Maria, 
decedată la 16.12.1995, cu ultimul domiciliu locali-
tatea Izvoarele, Tulcea, la sediul B. I. N. Porfir 
Alexandru din Tulcea, str. Păcii nr. 13, bl. S4, sc. B, 
ap. 4, în ziua de 27.05.2019, ora 13:00.

l Se citează Caraenache Florin, cu domiciliu necu-
noscut, în vederea dezbaterii moștenirii defunctului 
Caraenache Niculai, decedat la 09.09.2017, cu 
ultimul domiciliu localitatea Beștepe, Tulcea, la 
sediul B.I.N. Porfir Alexandru din Tulcea, str. Păcii 
nr. 13, bl. S4, sc. B, ap. 4, în ziua de 14.05.2019, ora 
13:00.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment 
prin procedura simplificata in dosarul nr. 
4326/105/2018, Tribunal Prahova, conform 
sentintei nr. 334/28.03.2019 privind pe SC Rs 
Consulting SRL.

l CII Elena Iliescu, anunta ca prin Hotararea 
civila nr. 339/sind/14/03/2019, pronuntata de 
Tribunalul Brasov, Sectia a II a Civila, de 
Contencios Administrativ si Fiscal., in dosarul 
1005/62/2019, s-a deschis procedura simplificata 
de insolventa impotriva S.C VIA HOLIDAY 
S.R.L, CUI: 34448484, J/08/674/2015, cu sediul 
social in Brasov, str. Berzei, nr.26, Mansarda, 
Biroul nr.2, CP.500276.

l Informare. Această informare este efectuată de 
Administrația Bazinală de Apă Banat, Timișoara, 
b-dul Mihai Viteazu, nr. 32, tel.0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail@dab.rowater.com, ce intenţi-
onează să solicite de la Administrația Națională 
„Apele Române” aviz de gospodărire a apelor 
pentru desfășurarea unor investiții privind reali-
zarea lucrării: „Punerea în siguranță a nodului 
hidrotehnic Sânmihaiu Român, județul Timiș”, 
lucrarea este amplasată pe cursul de apă Bega, 
amonte de localitatea Sânmihaiu Român. Această 
investiţie este nouă. Scopul lucrărilor proiectate 
pentru „Punerea în siguranță a nodului hidro-
tehnic Sânmihaiu Român, județul Timiș” sunt: 
-devierea apei prin ecluză pentru punerea la uscat 
a barajului stăvilar; -reabilitare baraj stăvilar; 
-punerea la uscat a ecluzei; -reabilitare ecluză; 
-refacere insulă. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările și completările ulterioare. Persoa-
nele 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 transmită 
observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la 
nr.0744.790.539.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Riva Food SRL desemnat 
prin incheierea de sedinta din data de 11.04.2019, 
pronuntata de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a 
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, in 
dosar nr. 1564/120/2019, notificã deschiderea 

procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Riva Food SRL, cu sediul social 
in Sat Conţești, Comuna Conţești, Strada Sf. 
Dumitru, Nr. 513,  CU suprafaţa  de 253 mp, Judet 
Dâmboviţa, CUI  17056235, nr. de ordine in regis-
trul comertului J15/279/2012. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Riva Food SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal, cu referire la dosarul nr. 
1564/120/2019, in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 27.05.2019; b) 
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preliminar de 
creante 14.06.2019; c) termenul pentru intocmirea  
si afisarea tabelului definitiv la 02.07.2019; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 
19.06.2019, ora 14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 25.04.2019, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l SC Iri Forest Assets SRL având sediul în Bucu-
resti, Str.  Calea Floreasca, Nr. 175, Etaj 1, Sector 1, 
titular al planului Amenajament silvic UP XXXIII 
Traian, cu amplasamentul în UAT Plopana, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru planul menţi-
onat și declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultată la sediul 
APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, Municipiul 
Bacău, judeţul Bacău, de luni până joi între orele 
08:00 - 16:30, vineri între orele 08:00 - 14:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Bacău, în termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului.

l SC Iri Forest Assets SRL având sediul în Bucu-
rești, Str.  Calea Floreasca, Nr. 175, Etaj 1, Sector 1, 
titular al planurilor: Amenajament silvic UP XIX 
Gura Humorului cu amplasamentul în UAT Valea 
Moldovei,  UP XXVI Fălticeni cu amplasament în 
UAT Cornu Luncii si UP XVIII Adâncata cu 
amplasament în UAT Adâncata și Siminicea, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a avizului de mediu pentru planu-
rile menţionate și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planurilor poate fi consultată la 
sediul APM Suceava, strada Bistriței, nr. 1A, locali-
tatea Suceava, judeţul Suceava, de luni până joi 
între orele 08:00 - 16:30, vineri între orele 08:00 - 
14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic în 
scris la sediul APM Suceava, în termen de 18 zile de 
la data publicării anunţului.

l  G i b a  I o a n a ,  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-“Construire imobile locuinte colective cu 
regim de inaltime P+3E”, in Orasul  Bragadiru, 
Soseaua Alexandriei, nr.226, anunta publicul inte-
resat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in 
cadrul sedintei Comitetului Special constituit din 
data de 30.01.2019, urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii de adoptare de 
catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii se primesc/in scris 
la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/430.15.23)  in termen 
de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

l SC Romtami SRL  avand sediul in municipiul 
Bucuresti, Strada Paduretu, Nr.21A, Sector 6, 
titular al planului P.U.Z.-Hala Depozitare, Imprej-
muire Teren, Utilitati, comuna Clinceni N.C.60707 
judetul Ilfov, anunta publicul interesat asupra soli-
citarii de obtinere a avizului Favorabil. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul 
de Urbanism in cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest 
Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in 
termen de 15 zile calendaristice de la publicarea 
anuntului.

l Parchetul De Pe Langa Tribunalul Ilfov, avand 
sediul in jud.Ilfov, oras Buftea,  strada Stirbei Voda 
Nr.18, titular al planului P.U.Z.-Sediu pentru 
Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov si Parchetul 
de pe langa Judecatoria Buftea, jud.Ilfov, oras 
Buftea,  strada Stirbei Voda Nr.53A, NC.58463, 
anunta publicul interesat asupra solicitarii de obti-
nere a avizului Favorabil. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in 

cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul in 
municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, 
sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile 
calendaristice de la publicarea anuntului.

l Iordan Ionu-Eduard, avand domiciliul in muni-
cipiul Bucuresti, strada Izvorul Muresului, Nr.9, 
bl.D9, Sc.2, Ap. 12, titular al planului 
P.U.Z.-construire locuinte individuale si functiuni 
complementare P+1E+M, amenajare circulatii si 
utilitati, comuna Berceni, T24, P57/2/6,7, anunta 
publicul interesat asupra solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil. Observatii/comentarii si sugestii  
se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice 
de la publicarea anuntului.

l Unitatea administrativ-teritorială Vârvoru de 
Jos, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadas-
tral nr.40 începând cu data de 22.04.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Vârvoru 
de Jos conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Comuna Jucu, cu sediul în localitatea Jucu de 
Sus, nr.112, cod fiscal: 4426212, telefon: 
0264.233.084, fax: 0264.233.086, e-mail: office@
primariajucu.ro, web: www.primariajucu.ro. 
Anunţ de participare pentru concursul de proiecte 
organizat în cadrul Programului anual pentru 
acordarea finanţărilor nerambursabile din fondu-
rile bugetului local al comunei Jucu alocate pentru 
activităţi 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 financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România. Domeniile pentru care se acordă finan-
ţarea nerambursabilă: sport, cultură și 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; -cultură: 320.000Lei; -culte: 
500.000Lei. Grantul maxim acordat prin acest 
program reprezintă cel mult 90% din totalul chel-
tuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie 
să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, 
ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare 
solicitant 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. Contribuţia finan-
ciară proprie a solicitantului se va verifica odată cu 
întocmirea raportului final al proiectului. Contri-
buţia în natură nu este eligibilă. Localizare: Proiec-
tele trebuie să vizeze grupuri-ţintă numai din 
comuna Jucu. Eligibilitatea aplicanţilor: Pentru a fi 
eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, 
solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -să fie persoană persoană juridică cu 
statut de asociaţie sau fundaţie constituită conform 
legii sau cult religios recunoscut de lege; -solici-
tantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse 
în documentele statutare; -aplicanţii pentru 
fonduri destinate domeniilor sport și culte să aibă 
sediul/filiala înregistrat(ă) în comuna Jucu; -fiecare 
solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% 
din costurile eligibile totale ale proiectului; -să fie 
direct responsabili de pregătirea și managementul 
proiectului și să nu acţioneze ca un intermediar. 
Unde și cum se depun cererile de finanţare: Docu-
mentele de eligibilitate ale proiectului  pot fi  trimise 
numai prin poștă sau direct la registratură, în plic 
sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Comuna 
Jucu, localitatea Jucu de Sus, nr.112, la Registra-
tura instituţiei. Documentele de eligibilitate se 
depun într-un exemplar îndosariat și sigilat. Plicul 
trebuie să poarte numele complet al solicitantului, 
adresa organizaţiei, titlul proiectului, domeniul și 
menţiunea (în limba română) „A nu se deschide 
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înainte de sesiunea de evaluare”. Data și ora-limită 
de depunere a propunerilor de proiecte este 
20.05.2019, ora 14.00. Perioada de selecție și 
evaluare a proiectelor este 21.05.2019-22.05.2019. 
Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Jucu, telefon: 0264.233.084 și 
de pe site-ul instituţiei: www.primariajucu.ro, 
secţiunea Anunţuri.

l In etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ-ului 
initiat de investitor privat S.C. Arsat Industrie s.r.l. 
prin Ghinea Andrei. Primarul orasului Pecica, 
Antal Petru, anunta publicul, autoritatile intere-
sate si proprietarii terenurilor din zona despre 
intentia realizarii unui PUZ si RLU „Extindere 
zonă industrie nepoluanta, depozitare  și servicii” 
initiat de catre investitorul privat, proprietar a 
terenului in suprafata de 93.600 mp, situat pe 
teritoriul administrativ al orasului Pecica, extravi-
lanul localitatii Pecica, identificat prin: Imobilul se 
afla in extravilanul localitatii PECICA,inscris în 
CF 309822; nr. cad 2594, top139.747/8,S = 5.000 
mp CF 307467; nr. cad 307467,S =  5.000 mp , CF 
308548; nr. cad 308548,S =  7.210 mp, CF 308550; 
nr. cad 308550, S = 7.520 mp CF 308547; nr. cad 
308547, S = 6.000 mp, CF 312773; nr. cad 312773, 
S = 19.100 mp CF 301229; nr. cad 301229, S=  
5.100 mp, CF 309941; nr. cad 309941, S = 5.800 
mp CF 308598; nr. cad 308598, S = 6.000 mp. 
Respective în inxtravilanul localitatii PECICA, 
inscris în  CF 310849; nr. cad 310849, S = 15.010 
mp, CF 308600; nr. cad 308849, S = 11.860 mp. 
Proprietari: S.C Arsat Industrie S.R.L. Copropri-
etari Şeitinean Aglaia, Florescu Ioan, Iankai 
Felicia, cota 3/5. Ghinea Valerică și Ghinea 
Paulina, cota 2/5. Prezentarea succinta a argu-
mentarii intentiei de elaborare a planului si 
obiectivelor planului: -imobilul se afla in extravi-
lanul localitatii Pecica. S.C Arsat Industrie SRL 
prin Ghinea Andrei,” doreste sa construiasca: \ 
Extindere zonă industrie nepoluanta, depozitare și 
servicii. Se organizeaza intalnire cu locuitorii din 
zona in data de 02.05.2019 ora 12:00 la sediul 
Primariei Pecica din Localitatea Pecica, str.2 
nr.150, biroul de urbanism si amenajare al terito-
riului. Cei interesati vor trimite la Primaria 
orasului Pecica observatii, comentarii sau semna-
lari cu privire la intentia de elaborare PUZ in 
termen de minim 10 zile calendaristice, iar 
raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in 
maxim 10 zile calendaristice pe site-ul propriu si la 
sediul primariei. Persoanele responsabile cu infor-
marea si consultarea publicului: Serviciul Urba-
nism,Primaria pecica Pecica. Str.2, nr.150, tel. 
0755-086.776, mail: primaria@pecica.ro.

SOMAŢII
l Prin încheierea din data de 07.03.2019 pronun-
țată de Judecătoria Săveni, în dosarul 
nr.2074/297/2018, având ca obiect cererea de 
uzucapiune formulată de către reclamanta 
Olarașu Maria, domiciliată în mun.Dorohoi, str.
Petru Rareș, nr.7, ap.2, parter, jud.Botoșani, care 
solicită dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune a suprafeței de 889mp teren din PC 
697 (din măsurători 853mp, cu o diferență în 
minus de 36mp) situat pe raza satului și com.
Vorniceni, jud.Botoșani, s-a dispus emiterea 
următoarei SOMAȚII prin care pune în vedere 
tuturor celor interesați să facă opoziție, cu preci-
zarea că, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
data emiterii celei din urmă publicații se va trece 
la judecarea cererii. Prezenta somație se afișează 
la imobilul în litigiu, la sediul Judecătoriei Săveni, 
al Oficiului de Cadastru și publicitate Imobiliară 
Botoșani, la sediul Primăriei comunei Vorniceni și 
se va publica de către reclamant în două ziare de 
largă răspândire, din care cel puțin unul de 
răspândire națională.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație SC IMCOM SA, cu 
sediul în București, str. Fântânica nr. 41, sector 2, 
J40/2576/1991, CUI: RO 1294, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor 
la sediul societății în data de 17.05.2019, ora 14.00, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea bilan-
țului provizoriu la trimestrul I  din 2019 în 

vederea distribuirii în avans de dividende pentru 
anul 2019. 2. Diverse. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului pentru prima convocare a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acționarilor, a doua 
convocare va avea loc la data de 18.05.2019, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. 
Data de referință: la Adunarea Generală vor 
participa toți deținătorii de acțiuni aflați la data de 
13.05.2019 în evidențele SC Depozitarul Central 
SA. Acționarii pot fi reprezentați pe bază de 
procură specială autentificată. Documentele și 
materialele Adunării vor putea fi consultate la 
sediul societății, de luni până vineri între orele 
10-14, începând cu data de 02.05.2019.

l  Consiliul de Administraţie al S.C. Finitex S.A, 
București, înregistrată la ORCTB sub nr.
J40/2032/1991, CUI 404831, în temeiul art.117 din 
Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, 
republicată și modificată, convoacă Adunarea 
generală ordinară a acţionarilor pentru data de 
17.05.2019, ora 13, la sediul social al societăţii din 
București, Str. Sadului,  nr. 35, sector 5, la care 
sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul consolidat al acţionarilor la data 
de referinţă 06.05.2019. Adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor va avea următoarea ordine de 
zi: 1. Prezentarea și aprobarea raportului de 
gestiune al consiliului de administraţie pentru 
anul 2018. 2. Prezentarea și aprobarea raportului 
comisiei de cenzori pentru anul 2018. 3. Prezen-
tarea și aprobarea bilanţului contabil și a contului 
de profit și pierdere pentru anul 2018. 4. Descăr-
carea de gestiune a administratorilor pentru anul 
2018. 5. Prezentarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2019. 6. Prezen-
tarea și aprobarea politicilor și procedurilor 
contabile ale societăţii. Documentele și materialele 
informative referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale ordinare vor fi 
puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii 
începând cu data de 06.05.2019. Acţionarii pot 
participa la adunarea generală ordinară, personal 
sau prin reprezentant mandatat prin procură 
specială, conform prevederilor legale. Formularul 
de procura specială se poate obţine la sediul socie-
tăţii începând cu data de 02.05.2019 și se va 
depune la sediul societăţii până la data de 
06.05.2019. În cazul neîntrunirii cvorumului legal, 
a doua convocare este pentru data de 23.05.2019 la 
aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. 
Relaţii la telefon  0214231125.

l GRIRO S.A., Sediu social: București, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1; J40/240/1991; C.U.I. 
RO 1576509; Capitalul social subscris și vărsat: 
34.355.477,50 RON. Convocare: În conformitate 
cu prevederile art. 117 din Legea societăţilor  nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare și ale art. 17.3. lit. a) din Actul 
Constitutiv al GRIRO S.A (denumită în conti-
nuare și „Societatea”), Consiliul de Administraţie 
al Societăţii convoacă acţionarii Societăţii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
15.05.2019 pentru a participa în ziua de 
21.05.2019, ora 13.00, la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1– Sala de 
Consiliu, et. 2 din Clădirea Administrativă 
GRIRO, la Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor, care va avea următoarea ordine de zi: 1) 
Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune 
al Administratorilor Societăţii pentru exerciţiul 
financiar aferent anului 2018. 2) Prezentarea 
Raportului auditorului financiar extern privind 
verificarea și certificarea bilanţului contabil și a 
contului de profit și pierdere pentru exerciţiul 
financiar aferent anului 2018. 3) Aprobarea gesti-
unii și descărcarea Administratorilor Societăţii de 
operaţiunile efectuate în anul 2018. 4) Prezentarea 
și aprobarea bilanţului contabil, a contului de 
profit și pierdere la 31.12.2018, a propunerii de 
repartizare a profitului, sau, dacă este cazul, 
modalitatea de suportare a pierderii aferente 
anului 2018. 5) Prezentarea și aprobarea Buge-
tului de venituri și cheltuieli al Societăţii pentru 
anul 2019. 6) Prezentarea și aprobarea Progra-
mului de investiţii al Societăţii pentru anul 2019. 7) 
Aprobarea prelungirii mandatului auditorului 
financiar extern al Societăţii pentru o durată de 
un an si fixarea remuneraţiei acestuia,  sau 
numirea unui nou auditor financiar extern, apro-

barea duratei mandatului acestuia, fixarea remu-
neraţiei noului auditor financiar extern, precum și 
mandatarea unei persoane pentru semnarea, în 
numele și pe seama Societăţii, a contractului cu 
auditorul financiar extern. 8) Diverse. În cazul în 
care la data menţionată mai sus nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenta 
prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea 
societăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare și ale art. 17.12. din 
Actul Constitutiv al Societăţii, cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii, pentru data de 22.05.2019, ora 13.00, în 
același loc, cu aceeași data de referinţă și având 
aceeași ordine de zi ca prima adunare. Începând 
cu data de 15.05.2019, convocatorul, documentele 
și materialele informative referitoare la aspectele 
incluse pe ordinea de zi, precum și proiectele de 
hotărâri, pot fi consultate și/sau procurate de către 
acţionarii Societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 
08.00–16.00 la/de la sediul Societăţii. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptă-
ţiţi să participe și să voteze acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 
referinţă, respectiv, 15.05.2019, în mod direct sau 
reprezentaţi de către alte persoane, pe bază de 
procură specială, în conformitate cu prevederile 
Actului Constitutiv al Societăţii. Formularul de 
procură specială se poate obţine începând cu data 
de 15.05.2019 și care completat și semnat se poate 
depune în original până pe data de 20.05.2019, ora 
13.00, la sediul Societăţii din București, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1. Consiliul de Admi-
nistraţie al GRIRO S.A. Reprezentat prin Dl. 
Constantin Toma, în calitate de Vicepreședinte.

l GRIRO Tower S.A., Sediu social: București, 
Calea Griviţei nr. 355-357, Bloc Turn Griro, et.1, 
birou nr. 5, Sector 1; J40/808/2012; C.U.I. 
29591487; Capitalul social subscris și vărsat: 
3.242.865 RON. Convocare: În conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea societăţilor  nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare și ale art. 17.3.  lit. a) din Actul 
Constitutiv al GRIRO Tower S.A. (denumită în 
continuare și „Societatea”), Administratorul Unic 
al Societăţii, convoacă acţionarii Societăţii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
15.05.2019 pentru a participa în ziua de 
21.05.2019, ora 14.00, la Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor ce se va desfășura în Sala 
de Consiliu, et.2 din Clădirea Administrativă 
GRIRO situată în Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1, București, care va avea următoarea 
ordine de zi: 1) Prezentarea și aprobarea Rapor-
tului de gestiune al Administratorului Unic pentru 
exerciţiul financiar aferent anului 2018. 2) Prezen-
tarea Raportului auditorului financiar extern 
privind verificarea și certificarea bilanţului 
contabil și a contului de profit și pierdere pentru 
exerciţiul financiar aferent anului 2018. 3) Apro-
barea gestiunii și descărcarea Administratorului 
Unic de operaţiunile efectuate în anul 2018. 4) 
Prezentarea și aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit și pierdere la 31.12.2018, a 
propunerii de repartizare a profitului, a stabilirii și 
repartizării dividendelor aferente anului 2018 sau, 
dacă este cazul, modalitatea de suportare a pier-
derii aferente anului 2018. 5) Prezentarea și apro-
barea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Societăţii pentru anul 2019. 6) Prezentarea și 
aprobarea Programului de investiţii al Societăţii 
pentru anul 2019. 7) Aprobarea prelungirii 
mandatului auditorului financiar extern al Socie-
tăţii pentru o durată de un an și fixarea remunera-
ţiei acestuia,  sau numirea unui nou auditor 
financiar extern, aprobarea duratei mandatului 
acestuia, fixarea remuneraţiei noului auditor 
financiar extern, precum și mandatarea unei 
persoane pentru semnarea, în numele și pe seama 
Societăţii, a contractului cu auditorul financiar 
extern. 8) Diverse. În cazul în care la data menţio-
nată mai sus nu se întrunesc condiţiile de validi-
tate/ cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se convoacă și se fixează 
în temeiul art. 118 din Legea societăţilor  nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare și ale art. 17.12. din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, cea de-a doua Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii, 

pentru data de 22.05.2019, ora 14.00, în același loc, 
cu aceeași dată de referinţă și având aceeași 
ordine de zi ca prima adunare. Începând cu data 
de 15.05.2019, convocatorul, documentele și mate-
rialele informative referitoare la aspectele incluse 
pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri, 
pot fi consultate și/sau procurate de către acţio-
narii Societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 
08.00–16.00 la/de la sediul Societăţii. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptă-
ţiţi să participe și să voteze acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 
referinţă, respectiv, 15.05.2019, în mod direct sau 
reprezentaţi de către alte persoane, pe bază de 
procură specială, în conformitate cu prevederile 
Actului Constitutiv. Formularul de procură 
specială se poate obţine începând cu data de 
15.05.2019 și care completat și semnat se poate 
depune în original până pe data de 20.05.2019, ora 
14.00, la sediul Societăţii. Administratorul Unic al 
GRIRO Tower S.A. Dl. Romeo Codreanu.

l SC Biroul de Investiții Regional Oltenia IFN 
SA, cu sediul în mun.Craiova, str.Brestei, nr.3A, 
jud.Dolj, înregistrată la Oficiul  Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr.
J16/1274/1996, CUI:8928980, prin președinte al 
Consiliului de Administrație dl. Piciu-Blaga 
Bogdan, în conformitate cu prevederile legale, 
CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor în data de 20.05.2019, ora 12.00, la 
sediul social din mun.Craiova, str.Brestei, nr.3A, 
jud.Dolj. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale 
de validitate stabilite de Actul Constitutiv, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi 
reprogramată pentru data de 21.05.2019, ora 
12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. La 
AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze 
acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 
01.05.2019, stabilită ca dată de referință. Ordine 
de zi: 1.Alegerea unui nou Consiliu de Adminis-
trație, ca urmare a expirării mandatelor adminis-
tratorilor în data de 20.05.2019; lista cuprinzând 
informații cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcția de administrator se 
află la sediul societății la dispoziția acționarilor, 
putând fi consultată și completată de aceștia. 
2.Aprobarea duratei  mandatului administrato-
rilor aleși la 4 ani. 3.Aprobarea ca (având în 
vedere suspendarea activității pe o perioadă de 3 
ani, începând cu data de 01.04.2019) pe durata  
mandatului,  administratorii  aleși vor fi neremu-
nerați. 4.Aprobarea încheierii unei polițe de 
asigurare pentru răspundere profesională a 
administratorilor și stabilirea nivelului sumei 
poliței de asigurare. 5.Prezentarea și discutarea 
raportului consiliului de administrație, audito-
rului financiar și auditorului intern pentru exerci-
țiul financiar 2018. 6.Aprobarea situațiilor 
financiare pentru exercițiul financiar 2018, în  
baza raportului consiliului de administrație, audi-
torului financiar și auditorului intern. 7.Luarea la 
cunoștință de pierderea înregistrată de societate în 
anul fiscal 2018. 8.Aprobarea descărcării de 
gestiune a consiliului de administrație pentru 
activitatea desfășurată în anul 2018, în baza 
rapoartelor prezentate. 9.Aprobarea mandatării 
președintelui Consiliului de Administrație să 
semneze, în numele și pe seama acționarilor, Hotă-
rârea AGOA, precum și pentru înregistrarea 
mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului. 
Cererile pentru introducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi de către acționari pot fi depuse, la 
sediul societății, conform art.117 indice 1 din 
Legea nr.31/1990 R cu modificările ulterioare. 
Acționarii pot participa personal, prin reprezen-
tanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați 
cu procură specială. Formularele de procură 
specială, precum și celelalte materiale informative 
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a 
Adunării se pot obţine de la sediul societăţii, 
conform art.117 indice 2 din Legea nr.31/1990 R 
cu modificările ulterioare. După completare și 
semnare un exemplar din procura specială va fi 
depus la sediul societăţii pana cel târziu cu 48 ore 
inainte de data primei convocari, un exemplar va 
fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exem-
plar ramânând la acţionar. Informaţii suplimen-
tare la sediul societății din Craiova, str.Brestei, 
nr.3A, jud.Dolj.  

l SC Corealis SA, cu sediul în Craiova, Calea 
Severinului, nr.42, Dolj, J16/293/2000, 
CUI:13060330, prin administrator unic Logofătu 
Radu, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor pentru data de 21.05.2019, ora 12.00 
și Adunarea Generală Extraordinară a Acționa-
rilor pentru data de 21.05.2019, ora 13.00. AGOA 
și AGEA vor avea loc la sediul societății din 
Craiova, Calea Severinului, nr.42, jud.Dolj. În 
cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate 
stabilite de actul constitutiv, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru 
data de 22.05.2019, ora 12.00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi, iar Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru 
data de 22.05.2019, ora 13.00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Convocarea se efectuează 
conform Legii 31/1990 R cu modificările ulterioare 
și cele ale actului constitutiv al societății. La AGOA 
și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze 
acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 01.05.2019 
stabilită ca dată de referință. Ordine de zi Adunare 
Generală Ordinară: 1.Prezentarea și discutarea 
raportului administratorului unic și comisiei de 
cenzori pentru exercițiul financiar 2018. 2.Apro-
barea situațiilor financiare pentru exercițiul 
financiar 2018, în baza raportului administrato-
rului unic și a comisiei de cenzori. 3.Luarea la 
cunoștință de pierderea înregistrată de societate în 
anul fiscal 2018. 4.Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorului unic pentru activi-
tatea desfășurată în anul 2018, în baza rapoartelor 
prezentate. 5.Aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 
2019, precum și împuternicirea administratorului 
unic de a efectua modificări ulterioare impuse de 
necesitățile economice ale societății. 6.Aprobarea 
mandatării administratorului unic Logofătu Radu 
să semneze în numele și pe seama acționarilor 
Hotărârea AGOA, precum și pentru înregistrarea 
mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului. 
Ordine de zi Adunare Generală Extraordinară: 
1.Luarea la cunoștință de punerea în executare a 
Sentinței nr.148/2019 pronunțată la data de 
04.03.2019 de Tribunalul Dolj în dosarul 
nr.7294/63/2018 prin care se constată nulitatea 
Hotărârii AGEA SC COREALIS SA din data de 
01.10.2018. Astfel, în baza Sentinței nr.148/2019 
pronunțată la data de 04.03.2019 de Tribunalul 
Dolj în dosarul nr.7294/63/2018 se modifică Art.7 
punctul 7.4. din actul constitutiv, în sensul că revine 
la forma anterioară AGEA din data de 01.10.2018, 
coroborată cu valoarea actuală a capitalului social 
de 14.356.815Lei, format dintr-un  număr de 
5.742.726 acțiuni nominative. Art.7 punctul 7.4. va 
avea următorul cuprins: “7.4.Acțiunile cu seriile de 
la 722.751 până la 5.742.726 inclusiv au drept de 
vot în adunarea generală a acționarilor societății, 
dreptul de a alege organele de conducere și de 
control ale societății, precum și toate celalalte 
drepturi conferite de lege societăților comerciale 
(L31/1990 R) limitat la 5 acțiuni un vot. Dreptul de 
divident la aceste acțiuni este limitat la aceeași 
proporție de 5/1 față de acțiunile cu seriile până la 
722 750 inclusiv. Deținerea de acțiuni implică 
adeziunea de drept la prezentul act constitutiv. 
Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, 
care nu recunoaște decât un proprietar pentru 
fiecare acțiune. Drepturile și obligațiile legate de 
acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii în 
proprietatea altei persoane.’’ 2.Aprobarea redac-
tării actului constitutiv în forma actualizată și 
mandatarea administratorului unic Logofătu 
Radu pentru semnarea acestuia. 3.Aprobarea 
mandatării administratorului unic Logofătu Radu 
să semneze în numele și pe seama acționarilor 
Hotărârea AGEA, precum și pentru înregistrarea 
mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului. Cere-
rile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea 
de zi de către acționari pot fi depuse, la sediul 
societății, conform art.117 indice 1 din Legea 
nr.31/1990 R cu modificările ulterioare. Acționarii 
pot participa personal, prin reprezentanții lor 
legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură 
specială. Formularele de procură specială, precum 
și celelalte materiale informative asupra punctelor 
aflate pe ordinea de zi a Adunării se pot obţine de 
la sediul societăţii, conform art.117 indice 2 din 
Legea nr.31/1990 R cu modificările ulterioare. 
După completare și semnare un exemplar din 
procura specială va fi depus la sediul societăţii 
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până cel târziu cu 48 ore înainte de data primei 
convocări, un exemplar va fi înmânat reprezentan-
tului, cel de-al treilea exemplar ramânând la acţi-
onar. Documentele și materialele informative 
vizând ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la 
sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între 
orele 10.00-16.00, începând cu data publicării în 
Monitorul Oficial a convocatorului. Informaţii 
suplimentare la sediul societății din Craiova, Calea 
Severinului, nr.42, jud.Dolj.

l Convocator pentru Adunarea Generală a Asocia-
ției Cluburilor Lions District 124 România. 
Subscrisa „Asociația Cluburilor Lions District 124 
România”, cu sediul în Câmpulung Muscel, str.
Fundătura Gruiului, nr. 2, jud.Argeș, având CIF: 
9791600, legal reprezentată prin Guvernator, dl.
Radu Vasile Cristea. În virtutea drepturilor conferite 
de lege și a prevederilor art.10 Secțiunea 4 din 
Statutul „Asociaţia Cluburilor Lions District 124 
România”, cât și a Hotărârii nr.1/19.01.2019 a Cabi-
netului de District și a dispoziţiilor OG nr.26/2000 
privind asociaţiile și fundaţiile, vă convoacă pentru 
data de 17 mai 2019, ora 10.00, la adresa Municipiul 
Cluj-Napoca, str.Trifoiului, nr.2 (Grand Hotel Italia), 
unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţiei. În 
cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate 
stabilite de Statut, Adunarea Generală va fi repro-
gramată în data de 18 mai 2019, ora 10.00, în același 
loc, cu aceeași ordine de zi. Ordine de zi: 1.Având în 
vedere prevederile Art.XII Secțiunea 2 -Modificare 
Automată -din Statut, se impune modificarea art.VI 
din Statutul Asociației, cât și Art.I Secțiunea 4; Art.II 
-Secțiunea 1; Art.III -Secțiunea 1 a) subpunctele 1 și 
2 și Secțiunea 2 subpunctul m); Secțiunea 4 punctul 
1; Secțiunea 5 subpunctele d), e), g) și l); Secțiunea 6 
subpunctele c), d), e) și n); Secțiunea 9 subpunctele 
a), b), c), d), e), f), g) și h); Secțiunea 10 subpunctele 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) și k); Secțiunea 11 
subpunctele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) și k); Secți-
unea 12 subpunctele a), b), c), d), e), f), g) și h); Art.
IV; Art.VI Secțiunea 2, 3, 6 și 7; Art.VIII Secțiunea 
1.1; Regula 4 din Anexa A din Regulamentul de 
Ordine Interioară a Asociației Cluburilor Lions 
District 124 România în sensul actualizării lui cu 
prevederile Asociației Internaționale Lions. 2.Apro-
barea modificărilor în Statut și a Regulamentului de 
Ordine Interioară; 3. Aprobarea Raportului de 
Activitate al Cabinetului Districtului în perioada 1 
iulie 2018-30 iunie 2019; 4. Validarea Hotărârilor și 
Deciziilor Cabinetului Districtului luate în perioada 
1 iulie 2018-30 iunie 2019; 5. Aprobarea Cererilor de 
Adeziune a unor noi membri pentru a face parte din 
Asociaţie; 6.Alegerea și numirea Cabinetului Distric-
tului (Guvernator, primul și al doilea Vice-Guver-
nator) conform art.IX -Secţiunea 2 din Statut, cât și 
aprobarea componenţei Cabinetului Districtului 124 
România pentru anul lionistic 2019-2020. 7.Apro-
barea delegării și a mandatării persoanei și/sau 
persoanelor fizice pentru a semna în numele și 
pentru Asociaţie și a face toate demersurile necesare 
înregistrării tuturor modificărilor intervenite. 8.
Diverse. Asociația Cluburilor Lions District 124 
România, Guvernator Radu Vasile Cristea.

LICITAŢII
l Primăria și Consiliul Local al comunei Recea, 
județul Maramureș, organizează la sediul primă-
riei din localitatea Recea, str. Primăriei nr. 2, în 
data de 22.05.2019 ora 12.00 licitație publică cu 
strigare, pentru vânzarea unei suprafeţe de 748 
m.p., identificată prin CAD 125236 Baia Mare, 
proprietatea comunei Recea. Planul de amplasare, 
caietul de sarcini, condițiile de participare și infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la Primăria 
comunei Recea, telefon 0262 287 240, 0262 287 202 
sau E-mail: office@primaria-recea.ro.

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

l Anunţ de participare la licitatie pentru vanzare 
prin licitatie publica: 1.Informatii generale privind 
proprietarul: Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 
4508533; Adresa: Judetul Tulcea, Orasul Babadag, 
Str. Republicii, Nr. 89, Nr. tel: 0240/561 012, fax: 
0240/562 939; e-mail: urbanism@prima-
ria-babadag.ro. 2. Informatii generale privind 
obiectul vanzarii: - teren cu suprafata de 500 mp  
situat pe str.V.Teilor FN 3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: 3.1. orice persoana intere-
sata are dreptul de a solicita si de a obtine 
documentatia de atribuire. 3.2. Compartimentul 
responsabil din cadrul proprietarului: Biroul 
Urbanism din cadrul Primariei orasului Babadag, 
str.Cabanei nr.5. 3.3. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor este 25.04.2019. 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depunere a documen-
telor: 07.05.2019, ora 10,00 la secretariatul Prima-
riei orasului Babadag, str. Republicii, nr.89, 
Babadag, jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
deschidere va avea loc in data de 08.05.2019, ora 
10.00 la sediul Primariei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89. 6.Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigiilor aparute: 6.1. 
Contestatiile se depun in termen de 5 zile de la 
comunicarea rezultatului procedurii la sediul 
proprietarului,mentionat la punctual 1, iar acti-
unea in justitie se introduce la sectia de contencios 
administrativ  a Tribunalului Tulcea in termen de 
30 zile.

l Anunţ de participare la concesionare prin lici-
tatie publica: 1.Informatii generale privind conce-
dentul: Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 
4508533; Adresa: Judetul Tulcea, Orasul Babadag, 
Str. Republicii, Nr. 89, Nr. tel:  0240/561 012, fax: 
0240/562 939; e-mail: urbanism@prima-
ria-babadag.ro. 2. Informatii generale privind 
obiectul concesiunii: - spatiu cu suprafata de 11,38 
mp situat pe str.Heracleea nr.23; - spatiu cu supra-
fata de 8,17 mp situat pe str.Heracleea nr.23; - teren 
cu suprafata de 1470 mp situat pe str. Republicii 
FN; - teren cu suprafata de 353 mp situat in extra-
vilanul orasului; 3. Informatii privind documen-
tatia de atribuire: 3.1. orice persoana interesata are 
dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de 
atribuire. 3.2. Compartimentul responsabil din 
cadrul concedentului: Biroul Urbanism din cadrul 
Primariei orasului Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. 
Documentatia de atribuire se pune la dispozitia 
solicitantilor in mod gratuit. 3.4. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor 28.04.2019. 4. Informatii 
privind ofertele: 4.1 Data limita de depunere a 
ofertelor: 10.05.2019, ora 09,00 la secretariatul 
Primariei orasului Babadag, str. Republicii, nr.89, 
Babadag, jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
deschidere va avea loc in data de 10.05.2019, ora 
10.00 la sediul Primariei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89. 6.Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigiilor aparute: 
contestatiile se depun in termen de 5 zile de la 
comunicarea rezultatului procedurii la sediul 
concedentului, mentionat la punctual 1, iar acti-
unea in justitie se introduce la sectia de contencios 
administrativ a Tribunalului Tulcea in termen de 
30 zile.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, cu datele 
de identificare din antet, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al PERFORMER TRADE ENGI-
NEERING CO SRL, desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 04.06.2018 pronuntata de 
Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 9159/3/2016, anunta scoaterea la vanzare 
a bunurilor mobile aflate in proprietatea 
Performer Trade Engineering Co SRL, constand 
mijloc de transport compus din autoturism 
Renault Megane, VF1LA04B525211940, serie 
motor R045010, 2001, benzina, 1598 CC/ 79 Kw, in 
valoare de 450 euro fara TVA. Vanzarea bunului 
mobil apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 24.04.2019 ora 14.00, prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunul mobil nu se vor 
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele 
de 08.05.2019 si  15.05.2019 la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii.Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documen-

tele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 200 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei 
de contact: Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, județul 
Giurgiu, telefon: 0246.213.588, 0246.213.747, fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@primariagiurgiu.
ro,  cod fiscal :  4852455,  cont  IBAN: 
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia Patri-
moniu. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: teren în 
suprafață de 618mp, aparținând domeniului public 
al Municipiului Giurgiu, situat în strada Unirii, FN. 
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: În 
conformitate cu HCLM nr.54/28.02.2019. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atri-
buire se va obţine de persoane juridice de drept 
privat român interesate și persoane fizice autori-
zate române interesate, pe suport de hârtie de la 
sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul 
București, nr.49-51, județul Giurgiu, în baza unei 
solicitări depuse la Registratură, la cerere și achi-
tarea contravalorii. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu 
-Compartiment Urmărire, Executare Contracte, 
Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București, 
nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.54/2006: Valoarea documentaţiei 
este de 100Lei, la care se adaugă TVA și se poate 
achita la Direcția de Taxe și Impozite Locale 
Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 02.05.2019, ora 16.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: Ofertele se depun în plic, în limba română. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 06.05.2019, 
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Ofertele se depun la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, 
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare participant 
depune o singură ofertă în două exemplare 
(original și copie). 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
07.05.2019, ora 13.00, Primăria Municipiului 
Giurgiu, Şos.București, nr.49-51, sala Parter. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Giurgiu- secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, 
nr.13, telefon: 0246.212.725, fax: 0337.819.940, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 15.04.2019.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal: 4231776, 
situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, 
județul Ialomița, tel.0243.230.200, fax: 
0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.ro. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii: obiectul 
concesiunii îl reprezintă suprafața de 255,50ha 
teren cu destinație agricolă -categoria de folosință 
neproductiv, proprietate publică situat în extravi-
lanul comunei Giurgeni, înscris în CF 20149 și 
suprafața de 1.407,7304ha teren cu destinație agri-
colă -categoria de folosință neproductiv, proprietate 
publică situat în extravilanul comunei Gura 
Ialomiței, înscris în CF 20390. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: conform caietului de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 

persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: Pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire intrând pe: www.cicnet.ro, descărcând un 
exemplar, sau în urma unei cereri către Comparti-
mentul Patrimoniu Public și Privat, contra cost. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, 
situat la etajul 3, camera 52, al Consiliului Județean 
Ialomița. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006: 
Contravaloarea caietului de sarcini este de 20,00Lei 
și se depune la casierie. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 24.04.2019, ora 16.30. 4.
Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formu-
late conform caietului de sarcini. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.05.2019, ora 16.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depusă ofertele: Ofertele 
vor fi depuse la sediul Consiliului Județean 
Ialomița, registratură, parter. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta va fi depusă în două exemplare. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 08.05.2019, ora 11.00, la 
sediul Consiliului Județean Ialomița, parter, în sala 
de ședințe. 6.Denumirea, adresa, nr.de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, 
municipiul Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod 
poștal: 920030, județul Ialomița, tel.0243.236.952, 
fax: 0243.232.266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
15.04.2019.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a Dome-
niului Public și Privat al Judeţului Călărași, cu 
sediul în Călărași, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, bl.
A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călărași, organi-
zează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea 
unui imobil reprezentând fostul spital Dor Mărunt, 
aflat în proprietatea privată a judeţului Călărași, 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călărași 
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, prin 
licitaţie publică cu strigare, a unui imobil aflat în 
domeniul privat al judeţului Călărași. Imobilul scos 
la vânzare prin licitaţie publică cu strigare este 
compus din 11 construcţii, cu suprafaţa construită 
totală de 2.099mp și teren în suprafaţă măsurată 
totală de 23.406mp și 23.402mp suprafaţa din acte 
și reprezintă fostul spital Dor Mărunt. Imobilul are 
numărul cadastral 22560 (nr.vechi 810), înscris în 
Cartea Funciară nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii 
Dor Mărunt. Preţul de pornire a licitaţiei publice 
cu strigare este de 273.920Lei. Dosarul de licitaţie 
poate fi procurat zilnic de la sediul Direcţiei Jude-
ţene de Administrare a Domeniului Public și Privat 
al Judeţului Călărași, din municipiul Călărași, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, bloc A24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călărași, începând cu data de 17.04.2019, 
ora 9.00, până pe data de 24.04.2019, ora 13.00, la 
preţul de 300Lei. Garanţia de participare la licitaţie 
este de 5.478Lei. Documentele de participare la 
licitaţie sunt cele menţionate în Instrucţiunile 
constituite ca anexă la HCJ nr.262/20.12.2018 și vor 
fi depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei Jude-
ţene de Administrare a Domeniului Public și Privat 
al Judeţului Călărași, cu sediul în municipiul 
Călărași, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, bloc 24 
(Flora), tronson 3, judeţul Călărași, până pe data 
de 09.05.2019, ora 13.00. Deschiderea plicurilor va 
avea loc la sediul Direcţiei Judeţene de Adminis-
trare a Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași în data de 10.05.2019, ora 11.00, în 
prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afișarea 
listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia publică cu 
strigare să aibă loc pe data de 10.05.2019, ora 12.00, 
la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Județului Călărași. 
Licitaţia va avea loc în sala de ședinţe a Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Judeţului Călărași, pe dala de 15.05.2019, 
ora 11.00. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa d-nei Enciu Dorina, telefon: 0342.405.912.

l Anunţ privind licitaţia publică în scopul închiri-
erii unor spaţii proprietate publică, aflate în 

administrarea Ministerului Tineretului și Spor-
tului, prin C.S.N. “Sala Polivalentă” București 
Complexul Sportiv Naţional “Sala Polivalentă” 
București, cu sediul în Calea Piscului nr. 10, sector 
4 , București, organizează licitaţie publică deschisă 
în scopul închirierii unui spaţiu proprietate 
publică -în suprafaţă de 119,48  mp -aflate în 
administrarea Ministerului Tineretului și Spor-
tului, prin C.S.N. “Sala Polivalenta”. Garanţia de 
participare este de 3 (trei) chirii minime lunare și 
se reţine în cazul în care ofertantul declarat câști-
gător refuză încheierea contractului de închiriere 
în termen de 15 zile. Garanţia de participare se 
restituie participanţilor necâștigători, la cererea 
acestora, în cel mult 3 zile lucrătoare de la înche-
ierea contractului. Licitaţia se va desfășura la data 
de  02.05.2019, ora 11.00. Caietul de sarcini va 
putea fi cumpărat începând cu data de 17.04.2019, 
de la sediul instituţiei. Preţul unui caiet de sarcini 
este de 100,00 lei și se va achita la casieria unităţii. 
Orice persoană fizică sau juridică, română ori 
străină, are dreptul de a participa la procedura 
pentru atribuirea contractului de închiriere. Ofer-
tele de închiriere vor fi prezentate în plic sigilat 
până la data de  04.03.2019, ora 10, la secretariatul 
instituţiei. Ofertanţii sunt obligaţi să depună c/ val 
garanţiei de participare până la data licitaţiei. Nr. 
tel: 021.316.72.76.

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie student, pe numele Mincă 
Alisa Andreea, eliberată de Universitatea Politeh-
nică București, Facultatea de Ştiinţe Aplicate. Se 
declară nulă.

l Pierdut carnet de student și Legitimație cu seria 
A nr.0074155 eliberate de Universitatea din Bucu-
rești, Facultatea de Jurnalism și Ştiințele Comuni-
cării pe numele Sauciuc Diana Maria. Le declar 
nule.

l l Pierdut carnet de student pe numele Enache 
Ioana.

l Subscrisa Zeres Exim SRL, cu sediul în Mun.
Giurgiu, str. București, nr.1, bl.202/5D, sc.C, et.1, 
ap.39, județ Giurgiu, cam. nr. 1, înamtriculată la 
ONRC sub nr. J52/279/2011, CUI: 28413422, 
declar pierdute și nule certificatul de înregistrare și 
constatatoarele de la sediul social și terți.

l SC Mbm Dot SRL, cu sediul în București, 
Sector 1, str. Maltopol, nr.22, J40/4102/2007, CUI: 
21229229, declar pierdut și nul Certificat de Înre-
gistrare seria B, nr.0915804 eliberat la data de 
02.03.2007 și Certificat Constatator nr. 81639 din 
data de 27.02.2007 emis pentru sediu social.

l Pierdut atestat profesional transport marfă 
emis de ARR și ADR, carte tahograf, pe numele 
Ivan  Graţian-Bogdan. Se declară nul.

l Pîrvu Eugen, pierdut atestat marfă și cartelă 
tahograf, eliberate de ARR. Le declar nule.

l Pierdut titlu de proprietate teren extravilan nr. 
00461102508 cod 092765 din data de 14.10.1993 cu 
numele Dinu C. Vasile și alţi 2 moștenitori ai 
defunctului Popazu R. Nae din Ţăndărei jud. 
Ialomiţa cu suprafaţă de 4 ha și 5538 mp în oraș 
Tăndărei jud. Ialomiţa.

l Pierdut autorizaţie construire nr. 501 
M/14.11.2012 pe numele Matei, proces verbal 
recepţie, notă constatare. Le declar nule.

l Pierdut act de concesiune nr. 2184 din 1992 
octombrie 16 pe numele Rădulescu Maria, emis de 
Parohia Sf. Gheorghe -Capra.

l Pierdut autorizaţie de transport nr. 3368 din 
24.07.2015 și autorizaţie taxi nr. 2568 pentru SC 
Happy People Services SRL. Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare cu 
F40/540/03.02.2010 CUI 26474466 din 03.02.2010 
cu sediul în București, sector 5, str. Dumbrava 
Nouă nr. 31, bl. P47, sc. 3, et. 4, al PFA Dumitrașcu 
Sonia. Îl declar nul.


