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OFERTE SERVICIU
l Ave Service SRL, anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi: 4 posturi de 
mecanic auto. CV-urile se pot depune la 
adresa de mail: chr.esat@gmail.com, 
pana la data de 22.06.2022.

l Angajez menajera (cod.COR.911101), 
minim studii medii, cunoscatoare:limba 
engleza, program lucru: 8 ore/zi- Bucu-
resti-sect. 2, Salariu incadrare 2.550 lei, 
ofer cazare si masa. 0769.871.088

l SA.HI.KO Express Delivery SRL 
angajăm curieri / l ivratori pentru 
sectorul de food delivery. Program 8 h/
zi, L-V, weekend opțional. Salariul 
2 .50 0L ei  +bonusu r i .  Det a l i i  la 
tel.0748.857.070. Disponibil pentru 
orașele: București, Cluj, Timișoara, Iași, 
Constanța.

l SC Orta Romania SRL, Mun. Brasov 
str. Nicolae Titulescu nr. 2 corp E3 
camera 5, jud Brașov, J8/2292/2021, CUI 
44736298 angajează 5 ipsosar exclusiv 
restaurator, COD COR 712301, 5 beto-
nisti COD COR 711401, 5 fierar betonisti 
COD COR 711402, Rugăm CV la mada-
lina@orta.ro

l SC Modernx Home Lux SRL anga-
jează reprezentant comercial pentru 
magazin mobilă. Tel. 0750.404.744.

l A.N.„Apele Române” -A.B.A.Buzău 
Ialomița -S.G.A.Călărași, cu sediul în 
mun.Călărași, șos.Chiciu nr.2, anunță 
scoaterea la concurs a unui post vacant 
de: agent hidrotehnic la formația Diguri 
Dunăre Călărași Est, în data de 
12 .0 7. 2022 .  Re l aț i i  l a  t e l e fon : 
0242.316.680, int.103.

l FLF Patiseria Stars SRL din Arad 
angajează 2 lucrători bucătărie (spălă-
tori vase mari)- cod COR 941201, 
condiții minime: studii gimnaziale (8 
clase), cunoștințe l imba engleză. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: 
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în 
considerare CV-urile primite până la 
data de 21.06.2022. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 22.06.2022 și 
constă în concurs de CV-uri. Infor-
maății la telefon: 0752.556.014.

l SC Maer Import Export SRL, având 
CUI: 4491385, cu sediul în Oraș Pante-
limon, Str.Orizontului, Nr.3, Județ Ilfov, 
angajează: Muncitor necalificat la spar-
gerea și tă ierea mater ia lelor de 
construcții cu cod COR 931302- 10 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limbă engleză, cunoștințe în 
domeniul construcții. Selecția are loc în 
data de 21.06.2022, ora 10.00, la sediul 
societății.

l SC Patiseria Temsadri SRL cu sediul 
in Santana jud. Arad angajeaza 1 
lucrator bucatarie (spalator vase mari) 
COD COR 941201. Cerinte:  studii 8 
clase, cunoasterea bucatariei sarbesti 
(prajitura burek). CV-urile se depun la 
adresa de mail patiserii_zoran@yahoo.
com. pana la data de 21.06.2022. 
Selectia candidatilor va avea loc in data 
de 22.06.2022. Info. Tel. 0745330061

l SC Patiserie Brutarie Meriton  SRL 
cu sediul in Adjud jud. Vrancea anga-
jeaza 1 lucrator bucatarie (spalator vase 
mari) COD COR 941201. Cerinte:  studii 
8 clase, limba engleza.  CV-urile se 
depun la adresa de mail patiserii_
zoran@yahoo.com. pana la data de 

21.06.2022. Selectia candidatilor va avea 
loc in data de 22.06.2022. Info. Tel. 
0745330061.

l Societatea SC Doc Collin Int SRL, cu 
sediul social în Loc.București, Str.
Baciului, nr.5, bl.9, sc.D, etj.2, ap. 142, 
sector 5, înregistrată cu J40/14246/2019; 
CUI:41800558, angajează: muncitor 
necalificat la spargerea și tăierea mate-
rialelor de construcții cod COR 931302- 
8 posturi; muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, 
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet 
cod COR 931301- 8 posturi. Pentru CV, 
la adresa de e-mail: igen92241@gmai.
com

l Societatea SC Full Service Garage 
SRL, cu sediul social în București, 
sector 5, Strada Ogrezeni, nr.21, lotul 2, 
î n reg i s t rat ă  cu  J4 0 /6 694 /2015; 
CUI:34600131, angajează: -muncitor 
necalificat la asamblarea și montarea 
pieselor cod COR 932906- 2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: office@
artdessert.ro

l Societatea SC Edera Invest SRL, cu 
sediul social în București, sector 2, str.
Cozia, Complex Ziduri Vii, nr.23, parte, 
înreg is t rată cu J40/26511/1992, 
CUI:3900023, angajează: ambalator 
manual cod COR 932101- 8 posturi; 
încărcător- descărcător cod COR 
933301- 8 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: office@ederapan.ro

l SC Emrata Best  Construct SRL, 
ide nt i f i c a t ă  c u  J23/1893/2022 , 
CUI:RO37617286, angajează muncitori 
necalificați în domeniul construcțiilor 
pentru București și Ilfov. Rugăm CV la 
adresa de email: emratabestconstruct@
gmail.com. Salariul minin brut pe 
economie, 8 ore pe zi, durata nedetermi-
nată. Relații la telefon 0733.912.131.

l SC Kronstadt 3D SRL, având CUI: 
30078931, cu sediul în Municipiul 
Brașov, Piața Teatrului, Nr.2, Biroul 2, 
Județul Brașov, angajează: Lucrător 
bucătărie (spălator vase mari) cu cod 
COR 941201- 2 posturi, Ajutor ospătar 
cu cod COR 513101- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul servici-
i lor. Selecția are loc în data de 
21.06.2022, ora 09.00, la sediul societății.

l Societatea B.D.S.-Trans&Cons SRL, 
cu sediul in Timisoara, Str. Vasile Alec-
sandri, Nr.3, Ap.3, Jud. Timis angajeaza 
personal, avand un post vacant-secre-
tara, Cod COR412001 si 17 posturi 
vacante de muncitor necalificat la spar-
gerea si ta ierea mater ia lelor de 
constructii, Codul COR 931302. Cerinte 
studii generale, cunostinte minime 
limba romana/alta limba de circulatie 
internationala, flexibilitate si disponibi-
litate in timpul de lucru, seriozitate si 
implicare. Relatii la e-mail: Balan_
deian@yahoo.com.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei 
nr.77, judeţul Arad, organizează concurs 
în vederea ocupării următorului post 
contractual vacant: 1 (un) post contra-
cual vacant de Secretar debutant, cod 
COR 235901 pe perioadă determinată, 
în cadrul Birou Cabinet Rector: a)
nivelul studiilor: superioare, b)domeniul 
studiilor: economice, știinţe juridice 
etc., c)vechime în specialitatea postului: 
nu este cazul, d)vechime în funcţie de 
conducere (pentru posturile de condu-

cere): nu este cazul, e)alte condiţii 
(cunoașterea unei limbi străine, cunoș-
tinţe operare PC, alte abilităţi): cunoș-
tinţe limba (engleză nivel minim B2, 
scr is, cit it , conversaţie. Operare 
PC:Windows, Microsoft Office, Word, 
Excel, Power Point, Internet Explorer, 
poștă electronică etc; f)cunoștinţe 
privind întocmirea și administrarea 
corespondenţei oficiale; g)alte cerinţe: 
bune abilităţi de comunicare, persoană 
sigură pe sine, rezistentă la stres, socia-
bilă, activă, entuziastă, deschisă la nou, 
nonconflictuală, cooperantă. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs. 27.06.2022, ora 16.00. Data 
susţinerii probei scrise: 11.07.2022, ora 
10.00. Data susţinerii interviului: 
13.07.2022, ora 10.00. Toate probele se 
vor susţine la sediul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei 
nr.77, tel.0257.280.702. Anunţul ce 
cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursu-
rilor, bibliografia și după caz, tematica 
se publică pe portalele www.posturi.gov.
ro și pe www.uav.ro.

l Direcția de Asistență Socială a Muni-
cipiului Galați cu sediul în municipiul 
Galați, strada Fraternității nr. 1, bloc 
Șoim organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale de 
execuție vacante de: medic generalist (1 
post) – Centrul de Urgență Pentru 
Persoane fără Adăpost din cadrul 
Direcției de Asistență Socială a Munici-
piului Galați, conform prevederilor 
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Concursul se va desfășura astfel: - 
proba scrisă în data de 12.07.2022, ora 
10,00 la sediul Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Galați strada 
Fraternității nr. 1, bloc Șoim, - proba 
interviu în data de 18.07.2022, ora 10,00 
la sediul Direcției de Asistență Socială 
a Municipiului Galați strada Fraterni-
tății nr. 1, bloc Șoim. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de licență de 
medic medicină generală. Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 5 (cinci) ani. Alte 
condiții: Perfecţionări (specializări):  
Certificat de membru emis de Colegiul 
Medicilor din România, filiala Galați - 
avizat anual -(privind exercitarea 
profes ie i  de  medic),  As ig urare 
Malpraxis - obiectul asigurării: medici 
de familie și medici de medicină gene-
rală (în conformitate cu Legea nr. 
95/2006 republicată). Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Galați strada Fraternității 
nr. 1, bloc Șoim. Relații suplimentare la 
sediul Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Galați strada Fraternității 
nr. 1, bloc Șoim, persoană de contact: 
Elena -  Cor i na Mi ha i ,  t e lefon 
0236/307.786, e-mail personal_das@
primariagalati.ro.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, strada Ștefan cel 
Mare nr.233, judeţul Vaslui, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractual vacante de: -muncitor 
calificat I (bucătar) -Serviciul Adminis-
trativ -1 post; -șef formaţie pompieri 
-Compartiment securitatea muncii, 
PSI, protecţie civilă -1 post; -magaziner 
-Serviciu Administrativ -1 post; 
-muncitor necalificat -Bloc Alimentar 
-1 post; -muncitor calificat IV(liftier) 
-Serviciul Administrativ -1 post. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de HG 
286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfășura la sediul instituției astfel: 
-depunerea dosarelor în perioada 
20.06.2022-01.07.2022; -selecția dosa-
relor în data de 05.07.2022, ora 09.00; 
-proba scrisă în data de 12.07.2022, ora 
09.00 (Muncitor calificat I (bucătar), 
Șef formaţie pompieri, Magaziner, 
Muncitor calificat IV (liftier); -proba 
practică în data de 12.07.2022, ora 
09.00 (muncitor necalificat); -proba 
interviu în data de 15.07.2022, ora 
09.00 (pentru toate posturile). Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: I.Muncitor calificat I -bucătar: 
-diplomă de absolvire liceu sau școală 
profesională; -certificat calificare în 
meseria de bucătar; -6 ani vechime în 
meserie. II.Șef formaţie pompieri: 
-diplomă de bacalaureat sau -diplomă 
de absolvire a școlii generale; -fără 
vechime în activitate. III.Magaziner: 
-diplomă de bacalaureat sau -diplomă 
de absolvire a școlii generale; -6 ani 
vechime în activitate. IV. Muncitor 
necalificat: -diplomă de absolvire a 
școlii generale; -fără vechime în activi-
tate. V.Muncitor calificat IV -liftier: 
-diplomă de absolvire liceu sau școală 
profesională; -certificat calificare în 
meseria de liftier; -autorizație ISCIR 
liftier valabilă pentru anul 2022; -fără 
vechime în activitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul 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 Juverdianu 
Bogdan, telefon 0235/312.120/interior 
138.

l Spitalul Județean de Urgență 
Alexandria, județul Teleorman, strada 
Libertății, numărul 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante: 2 posturi 
asistent medical debutant în cadrul 
secției ATI; 2 posturi asistent medical 
pr incipal în cadrul secț iei ATI. 
Condiții specifice de participare la 
concurs pentru funcția de asistent 
medical debutant: -Studii: absolvent al 
unei Școli Postliceale Sanitare; -Certi-
ficat membru eliberat de OAMG-
MAMR; -Diplomă de bacalaureat; 
-Vechime: fără vechime în specialitate. 
Condiții specifice de participare la 
concurs pentru funcția de asistent 
medical principal: -Studii: absolvent al 
unei Școli Postliceale Sanitare; -Certi-
ficat membru însoțit de avizul anual 
eliberat de OAMGMAMR -în termen; 
-Diplomă de bacalaureat; -Certificat 
grad pr incipal;  -Vechime: 5 ani 
vechime în specialitate. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Jude-
țean de Urgență în data de 14.07.2022, 
ora 10.00, proba scrisă, iar proba inter-

viului se va susține în termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la susți-
nerea probei scrise, data și ora probei 
interviu se afișează odată cu rezultatele 
la proba scrisă. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Județean de Urgență 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului și trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documen-
te le  prevăzute la  a r t .7  d in HG 
nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Taxa de participare la 
concurs este de 100Lei și va fi achitată 
la casieria unității. Bibliografia și 
relații suplimentare la avizierul Spita-
lului Județean de Urgență Alexandria, 
la serviciul RUNOS sau la telefonul 
0247/306.723. 

l Spitalul Județean de Urgență 
Alexandria, județul Teleorman, strada 
Libertății, numărul 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante: 2 posturi 
infirmiere în cadrul secției de Psihia-
trie Balaci; 2 posturi îngrijitoare în 
cadrul secției de Psihiatrie Balaci. 
Condiții specifice de participare la 
concurs pentru funcția de infirmieră: 
-Studii: școală generală; -Curs de infir-
miere; -Vechime: 6 luni vechime în 
specialitate. Condiții specifice de parti-
cipare la concurs pentru funcția îngri-
jitoare: -Studii: școala generală; 
-Vechime: fără vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Județean de Urgență în data 
de 28.07.2022, ora 10.00, proba scrisă, 
iar proba interviului se va susține în 
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise, data și ora 
probei interviu se afișează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului și 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Taxa de participare la 
concurs este de 100Lei și va fi achitată 
la casieria unității. Bibliografia și 
relații suplimentare la avizierul Spita-
lului Județean de Urgență Alexandria, 
la serviciul RUNOS sau la telefonul 
0247/306.723.     

l Spitalul Județean de Urgență Alexan-
dria, județul Teleorman, strada Liber-
tății, numărul 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant: 1 post brancardier în 
cadrul Blocului Operator Chirurgie. 
Condiții specifice de participare la 
concurs pentru funcția de brancardier: 
-Studii: școală generală; -Vechime: fără 
vechime în specialitate. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Jude-
țean de Urgență în data de 12.07.2022, 
ora 10.00, proba scrisă, iar proba inter-
viului se va susține în termen de maxim 
4 zile lucrătoare de la susținerea probei 
scrise, data și ora probei interviu se 
afișează odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Județean de Urgență în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului și trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Taxa de 
participare la concurs este de 100Lei și 
va fi achitată la casieria unității. Biblio-
grafia și relații suplimentare la avizierul 
Spitalului Județean de Urgență Alexan-
dria, la serviciul RUNOS sau la telefonul 
0247/306.723.   
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l Spitalul Județean de Urgență Alexan-
dria, județul Teleorman, strada Liber-
tății, numărul 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant: 1 post muncitor I 
-electrician în cadrul Serviciului Admi-
nistrativ. Condiții specifice de partici-
pare la concurs pentru funcția de 
electrician: -Studii: școală profesională 
în domeniu sau studii medii+curs de 
calificare în meseria de electrician; 
-Vechime: 9 ani vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Județean de Urgență în data 
de 26.07.2022, ora 10.00, proba scrisă, 
iar proba interviului se va susține în 
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise, data și ora 
probei interviu se afișează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului și trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Taxa de participare la 
concurs este de 100Lei si va fi achitată la 
casieria unității. Bibliografia și relații 
suplimentare la avizierul Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria, la 
serviciul RUNOS sau la telefonul 
0247/306.723.  

l Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, București, anunţă: Concurs de 
recr utare  orga n izat  în  data de 
12.07.2022, ora 11.00, proba scrisă și în 
data de 15.07.2022, ora 11.00, proba 
interviului pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuţie vacante de 
inspectori de specialitate si consilier 
juridic, la sediul din Bd.Poligrafiei nr.4, 
Sector 1, București. Condiţii de partici-
pare la concurs: 1 post de inspector de 
specialitate, gradul profesional I, in 
cadrul Serviciului Spatii Verzi: -studii 
universitare de licenţa absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţa in domeniul agronomic, silvic, 
horticol, peisagistică; -studii universi-
tare de masterat; -vechimea în speciali-
tate necesară: minim 3 ani și 6 luni; 1 
post de inspector de specialitate, gradul 
profesional IA, in cadrul Biroului 
Drumuri Semnalizare Rutieră: -studii 
universitare de licenţa absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţa in domeniul construcţiilor; 
-studii universitare de masterat; 
-vechimea în specialitate necesară: 
minim 6 ani și 6 luni; 1 post de inspector 
de specialitate, gradul profesional IA, în 
cadrul Compartimentului Adminis-
trativ Aprovizionare: -studii universitare 
de l icenţa absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de licenţa; 
-studii universitare de masterat; 
-vechimea in specialitate necesară: 
minim 6 ani și 6 luni; 1 post de consilier 
juridic, gradul profesional IA, în cadrul 
Serviciului Juridic: -studii universitare 
de l icenţa absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de licenţa in 
domeniul juridic; -studii universitare de 
masterat în domeniul juridic; -consilier 
juridic definitiv înscris în Tabloul consi-
lierilor juridici din cadrul Colegiului 
Consilierilor Juridici conform art.87 din 
Statutul profesiei de consilier juridic din 
06.03.2004, cu modificările și completă-
rile ulterioare; -vechime în specialitatea 
postului: minim 6 ani și 6 luni. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituţiei, 
din Bd.Poligrafiei, nr.4, sector 1, în peri-
oada 21.06.2022-04.07.2022. Condiţiile 
de participare și bibliografia se afișează 
la sediul instituţiei și pe pagina de 
internet a instituţiei http://adp-sectorl.ro. 
Relaţii suplimentare la secretarul comi-
siei de concurs, telefon 031.9440.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 3 
cu sediul în Str. Parfumului, nr.2-4, 
sector 3, București organizează concurs 

în data de 05.07.2022, în temeiul legal al 
H.G. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea 
ocupării următorului post temporar 
vacant de natură contractua lă: 
•Inspector de specialitate: -1 post în 
cadrul Centrului de Plasament „Pinoc-
chio”: Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniu asistenței sociale, nu se solicită 
vechime în specialitate; Candidații vor 
depune personal dosarele de concurs 
începând cu data de 20.06.2022 (data 
publicării anunțului) pe o perioadă de 5 
zile lucrătoare, conform legislației în 
vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 din 
Str.Parfumului, nr.2-4, sector 3, Bucu-
rești, astfel: L-J: 9.00-15.30, V: 9.00-
13.00. Documentele solicitate pentru 
dosarul de înscriere la concurs se regă-
sesc pe site-ul institutiei, http://www.
dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-an-
gajare. Se pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidaţii declaraţi admiși 
la etapa precedentă. Proba scrisă și 
interviul se susțin la sediul D.G.A.S.P.C. 
Sector 3 din Bd. 1 Decembrie 1918 
nr.12-14 sector 3 București, din biblio-
grafia afișată pe site-ul instituţiei, http://
www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunita-
ti-angajare. Proba scrisă va avea loc în 
data de 05.07.2022, ora 10.00. Proba 
interviu până în data de 11.07.2022, ora 
10.00 (în maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise). Rezulta-
tele selecției dosarelor se afișează la 
sediul instituției și pe pagina de internet 
în termen de maximum două zile lucră-
toare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor. Rezultatele probei 
scrise și a probei interviu se vor afișa la 
sediul instituției și pe pagina de internet 
în termen de maximum o zi lucrătoare 
de la finalizarea fiecărei probe. Infor-
mații suplimentare în ceea ce privește 
locația unde se va desfășura concursul 
se pot obține la sediul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, 
nr.2-4, sector 3, București sau la 
numărul de telefon 0730013862.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 3 
cu sediul în Str. Parfumului, nr.2-4, 
sector 3, București organizează concurs 
în data de 13.07.2022, în temeiul legal al 
H.G. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea 
ocupării următoarelor posturi vacante 
de natură contractuală de execuție: 
•Îngrijitor clădiri: -2 posturi în cadrul 
Centrului de Îngrijire și Asistenţă 
pentru Persoane Vârstnice Sf. Ana“: 
Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în 
muncă; -2 posturi în cadrul Centrului 
de Îngrijire și Asistenţă  pentru  
Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Casa 
Max“: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime 
în muncă; -1 post în cadrul Comple-
xului de Servici i Sociale pentru 
Persoane fără Adăpost -Adăpost de 
Noapte: Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; •Îngrijitor copii: -8 
postur i în cadrul Centrul de zi 
„Lizuca”: Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, capacitate empa-
tică, rezistență la stres, nu se solicită 
vechime în muncă; •Infirmier/ă: -1 post 
în cadrul Centrului de Îngrijire și Asis-
tenţă pentru Persoane Vârstnice Sf. 
Ana“: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime 
în muncă; pentru candidații cu o 
vechime în specialitate de cel puțin 6 
luni, se solicită curs de infirmier; Candi-
dații vor depune personal dosarele de 
concurs începând cu data de 20.06.2022 
(data publicării anunțului) pe o perioa-
dăde 10 zile lucrătoare, conform legisla-
ției în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 
din Str.Parfumului, nr 2-4, sector 3, 
București, astfel: L-J: 9.00-15.30, V: 9.00-
13.00. Documentele solicitate pentru 
dosarul de înscriere la concurs se regă-
sesc pe site-ul institutiei, http://www.
dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-an-

gajare. Se pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidaţii declaraţi admiși 
la etapa precedentă. Proba practică și 
interviul se susțin la sediul D.G.A.S.P.C. 
Sector 3 din Bd. 1 Decembrie 1918 
nr.12-14 sector 3 București, din biblio-
grafia afișată pe site-ul instituţiei, http://
www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunita-
ti-angajare. Proba practică va avea loc 
în data de 13.07.2022, ora 10.00. Proba 
interviu până în data de 19.07.2021, ora 
10.00 (în maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise). Rezulta-
tele selecției dosarelor se afișează la 
sediul instituției și pe pagina de internet 
în termen de maximum două zile lucră-
toare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor. Rezultatele probei 
scrise și a probei interviu se vor afișa la 
sediul instituției și pe pagina de internet 
în termen de maximum o zi lucrătoare 
de la finalizarea fiecărei probe. Infor-
mații suplimentare în ceea ce privește 
locația unde se va desfășura concursul 
se pot obține la sediul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, 
nr.2-4, sector 3, București sau la 
numărul de telefon 0730013862.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 3 
cu sediul în Str. Parfumului, nr.2-4, 
sector 3, București organizează concurs 
în data de 12.07.2022, în temeiul legal al 
H.G. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea 
ocupării următoarelor posturi vacante 
de natură contractuală: •Asistent 
social: -1 post în cadrul Complexului de 
servicii „Casa Noastră”: Condiții speci-
fice de participare: Studii superioare de 
specialitate de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență în asistență 
socială, cu certificat de membru eliberat 
de  Colegiul Național al Asistenților 
Sociali vizat la zi,  nu se solicită 
vechime în specialitate; -1 post în 
cadrul Centrului de zi „Lizuca”: 
Condiții specifice de participare: Studii 
superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
în asistență socială, cu certificat de 
membru eliberat de  Colegiul Național 
al Asistenților Sociali vizat la zi,  nu se 
solicită vechime în specialitate; -3 
posturi în cadrul Serviciului de Inter-
venție în Regim de Urgență în Dome-
niul Asistenței Sociale- Componenta 
ANTE (abuz, neglijare, trafic și exploa-
tare a copiilor) din care: 1 post de asis-
tent social (cu atribuții de manager de 
caz): Cerințe specifice: sunt asistenţi 
sociali conform Legii nr. 466/2004 
privind statutul profesiei de asistent 
social, respectiv au studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul asistenței sociale, 
cu certificat de membru eliberat de 
Colegiul Național al Asistenților Sociali 
vizat la zi, și au o experienţă de cel 
puţin 2 ani de muncă în servicii pentru 
protecţia copilului, se solicită vechime 
în specialitatea studiilor de minimum 2 
ani; 2 posturi de asistent social: Cerințe 
specifice: Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul asistenței sociale, cu certi-
ficat de membru eliberat de Colegiul 
Național al Asistenților Sociali vizat la 
zi, nu se solicită vechime în speciali-
tatea studiilor; •Inspector de speciali-
tate: -1 post în cadrul Serviciului de 
Intervenție în Regim de Urgență în 
Domeniul Asistenței Sociale- Compo-
nenta Intervenție în Regim de Urgență: 
Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul asistenței sociale, sociolo-
gie-psihologie sau juridic, vechime în 
special itatea studii lor sol icitate 
minimum 2 ani; -2 posturi (cu atribuții 
de manager de caz) în cadrul Servi-
ciului de Intervenție în Regim de 
Urgență în Domeniul Asistenței 
Sociale- Componenta ANTE (abuz, 
neglijare, trafic și exploatare a copiilor): 
Cerințe specifice: Îndeplinește una 
dintre următoarele condiții: sunt asis-
tenţi sociali conform Legii nr. 466/2004 

privind statutul profesiei de asistent 
social și au o experienţă de cel puţin 2 
ani de muncă în servicii pentru 
protecţia copilului, se solicită vechime 
în specialitatea studiilor de minimum 2 
ani; au studii superioare socio-umane 
sau medicale și o vechime în servicii 
pentru protecţia copilului de cel puţin 3 
ani, se solicită vechime în specialitatea 
studiilor de minimum 3 ani; au studii 
superioare, altele decât socio-umane 
sau medicale, au absolvit un curs 
post-universitar în domeniul asistenţei 
sociale și au o vechime în serviciile de 
protecţie a copilului de cel puţin 5 ani, 
se solicită vechime în specialitatea 
studiilor de minimum 5 ani. •Educator 
specializat: -1 post în cadrul Centrului 
de zi „Lizuca”: Studii medii, liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat, 
certificat absolvire curs de formare 
educator specializat, nu se solicită 
vechime în specialitate; -1 post în 
cadrul Centrului de zi „Brândușa”: 
Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat, certificat 
absolvire curs de formare educator 
specializat, nu se solicită vechime în 
specialitate; •Educator puericultor: -1 
post în cadrul Centrului de zi „Lizuca”: 
Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat, certificat 
absolvire curs formare educator pueri-
cultor/liceu pedagogic, nu se solicită 
vechime în specialitate; •Logoped: -1 
post în cadrul Centrului de zi „Lizuca”: 
Studii superioare de specialitate de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în Psihologie clinică sau educa-
ţională, nu se solicită vechime în speci-
alitate; •Supraveghetor de noapte: -2 
posturi în cadrul Complexului de 
servicii „Casa Noastră”- Componenta 
Rezidențială: Condiții specifice de 
participare: Studii generale, capacitate 
empatică, rezistență la stres,  nu se 
solicită vechime în muncă; -7 posturi în 
cadrul Complexului de servicii „Noi 
Orizonturi” - Centrul de Integrare 
Socio - Profesionala a Tinerilor Peste 18 
Ani: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, capacitate empatică, 
rezistență la stres,  nu se solicită 
vechime în muncă; -5 posturi în cadrul 
Complexului de servicii „Noi Orizon-
turi” -Centrul de Îngrijire în Aparta-
mente de Tip Familial: Condiți i 
specifice de participare: Studii generale, 
capacitate empatică, rezistență la stres,  
nu se solicită vechime în muncă; •Kine-
toterapeut: -1 post în cadrul Centrului 
de Îngrijire și Asistenţă pentru 
Persoane Vârstnice Sf. Ana“: Condiții 
specifice de participare: Studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență în 
specialitatea kinetoterapie, vechime în 
specialitate minimum 1 an; •Psihope-
dagog: -1 post în cadrul Complexului de 
Servicii „Unirea” -Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi „Sf. 
Lucian“: Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în specialitatea 
psihopedagogie specială, vechime în 
specialitate minimum 1 an; •Educator: 
-1 post în cadrul Complexului de 
servicii „Casa Noastră” -Componenta 
Rezidențială: Studii medii, liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat, 
certificat absolvire curs formare 
educator/ educator specializat. Nu se 
solicită vechime în specialitate; -3 
posturi în cadrul Complexului de 
servicii „Noi Orizonturi” -Centrul de 
Îngrijire în Apartamente de Tip Fami-
lial: Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat, certificat 
absolvire curs formare educator/ 
educator specializat.  Nu se solicită 
vechime în specialitate; •Lucrător 
social:  -1 post în cadrul Complexului 
de servicii „Casa Noastră” -Centrul de 
Primire în regim de Urgență: Condiții 
specifice de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diploma de bacalau-
reat, certificat absolvire curs calificare 
lucrător social. Nu se solicită vechime 
în specialitate; -1 post în cadrul 
Complexului de servicii „Noi Orizon-
turi”: Condiții specifice de participare: 

Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat, certificat 
absolvire curs calificare lucrător social. 
Nu se solicită vechime în specialitate;  
•Șofer: -1 post în cadrul Centrului de 
Deservire: Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, se solicită Permis 
de conducere categoria B cu experienţă 
de cel puţin  10 ani, disponibilitate 
pentru a lucra cu program prelungit, 
Aviz psihologic eliberat de către un 
cabinet autorizat de Ministerul Trans-
porturilor, Cazier auto eliberat de 
Poliţia Rutieră pentru ultimii 5 ani, se 
solicită vechime în specialitatea studi-
ilor de minimum 5 ani; -2 posturi în 
cadrul Serviciului de Intervenție în 
Regim de Urgență în Domeniul Asis-
tenței Sociale - Componenta Intervenței 
în Regim de Urgență: Condiții specifice 
de participare: Studii generale, se soli-
cită Permis de conducere categoria B cu 
experienţă de cel puţin  10 ani, disponi-
bilitate pentru a lucra cu program 
prelungit, Aviz psihologic eliberat de 
către un cabinet autorizat de Ministerul 
Transporturilor, Cazier auto eliberat de 
Poliţia Rutieră pentru ultimii 5 ani, se 
solicită vechime în specialitatea studi-
ilor de minimum 5 ani. Candidații vor 
depune personal dosarele de concurs 
începând cu data de 20.06.2022 (data 
publicării anunțului) pe o perioadă de 
10 zile lucrătoare, conform legislației în 
vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 din 
Str.Parfumului, nr.2-4, sector 3, Bucu-
rești, astfel:  L-J: 9.00-15.30, V: 9.00-
13.00. Documentele solicitate pentru 
dosarul de înscriere la concurs se regă-
sesc pe site-ul institutiei, http://www.
dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-an-
gajare. Se pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidaţii declaraţi 
admiși la etapa precedentă. Proba 
scrisă și interviul se susțin la sediul 
D.G.A.S.P.C. Sector 3 din Bd. 1 Decem-
brie 1918 nr. 12-14 sector 3 București, 
din bibliografia afișată pe site-ul insti-
t u t i e i ,  h t t p : / /w w w.dg a s p c 3. ro /
despre-noi/oportunitati-angajare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 12.07.2022, 
ora 10.00. Proba interviu până în data 
de 18.07.2022, ora 10.00 (în maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise). Rezultatele selecției 
dosarelor se afișează la sediul instituției 
și pe pagina de internet în termen de 
maximum două zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere a 
dosarelor. Rezultatele probei scrise și a 
probei interviu se vor afișa la sediul 
instituției și pe pagina de internet în 
termen de maximum o zi lucrătoare de 
la finalizarea fiecărei probe. Informații 
suplimentare în ceea ce privește locația 
unde se va desfășura concursul se pot 
obține la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 3 din Str. Parfumului, nr.2-4, 
sector 3, București sau la numărul de 
telefon 0730013862.

l Unitatea Militară 02439 București 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant de personal 
civil contractual, perioadă nedetermi-
nată, astfel: -1 post vacant de execuţie 
„Referent de specialitate debutant” în 
Biroul structură proprie și secretariat 
tehnic din Serviciul management 
personal; -studii: absolvirea cu diplomă 
a studiilor superioare de licență în 
domeniul științe administrative, științe 
a le comunicăr i i  sau sociolog ie; 
-vechime: fără vechime în specialitatea 
studiilor universitare de licență absol-
vite; -proba scrisă: 12.07.2022, începând 
cu ora 09.00; -interviul: 18.07.2022, 
începând cu ora 09.00; -data limită de 
depunere a dosarelor: 04.07.2022 ora 
15.00. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la sediul U.M. 
02439 București, Compartimentul 
management personal civil, strada 
Institutul Medico-Militar nr.3-5, sector 
1 București, unde vor fi afișate și deta-
liile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, telefon: 
021.319.60.04 interior 130.
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l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs de recrutare pentru funcția 
contractuală vacantă de inspector de 
specialitate, gradul II la Serviciul Logis-
tică, Administrativ și Protecția Muncii, 
Direcția Economică. Proba scrisă: 
14.07.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei 
Sectorului 6, din Calea Plevnei nr.147–
149; Proba interviu: 19.07.2022, ora 
10:00, la sediul Primăriei Sectorului 6, 
din Calea Plevnei nr.147–149; Data 
limită de depunere a dosarelor este: 
05.07.2022. Condiţii de participare: 1. 
Nivelul studiilor: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; 2. Cunoștințe de 
operare/ programare pe calculator 
(necesitate și nivel): nivel mediu– 
operare MS Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Access, Microsoft Outlook) și 
Internet; 3. Vechime în specialitatea 
necesară: minimum 6 luni. Coordonate 
de contact: Fabro Simona Laura, 
Telefon/Fax: 0376.204.438, Email: 
resurse.umane@primarie6.ro.

DIVERSE
l Anunț de selecție experți pentru 
implementarea unor proiecte finanțate 
din Fondul Social European, Programul 
Operațional Capital Uman. Inspecto-
ratul Școlar Județean Alba (Partener 1) 
anunță demararea procedurii de selecție 
a unor experți pentru implementarea 
următoarelor proiecte: • 1 Expert 
implementarea proiect cu t itlul: 
”INSIST Inca o sansa la educatie” ID 
132172. • 8 Experți implementare 
proiect cu titlul: ”ADS pentru copiii si 
tinerii din ALBA” ID 133542. Pentru 
detalii privind condițiile generale, 
condițiile specifice, modalitatea de 
depunere a dosarelor, conținutul dosa-
rului de concurs, a criteriilor de selecție, 
precum și a calendarului de desfășu-
rarea a concursului, vă rugăm să acce-
sați site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Alba (www.isjalba.ro).

l Prin cererea inregistrata pe rolul Jude-
catoriei Gurahont sub nr.375/238/2022 
posesorii Mihit Pavel si Mihit Florica cu 
domici l iul in Leasa nr.98, Com. 
Halmagiu, Jud. Arad, au invocat doban-
direa prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului inscris in 
cf 301491 halmagiu, nr.top 1932, teren in 
suprafata de 7000 mp, asupra caruia 
figureaza ca si proprietari in cf Pag Ioan 
si Pag Hani. Toti cei interesati sunt 
somati ca in baza prevederilor Art.130 
Din Legea 115/1938, de indata, sa inain-
teze opizitie la Judecatoria Gurahont, in 
caz contrar in termen de o luna de la 
publicarea acestei somatii se va proceda 
la rezolvarea cererii.

l Anuntul public. Dobre Auto Service 
S.R.L., str. Dealu Mare, nr. 13, sect. 
4-Bucuresti, avand nr.de inregistrare in 
registrul comertului J40/17515/2006, 
C.U.I. nr. 19157058, informeaza pe cei 
interesati ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu pentru 
activitatea Intretinerea si repararea 
autovehiculelor, desfasurata in str. 
Dealu Mare, nr. 13, sect. 4-Bucuresti. 
Informatii se pot solicita la sediul Agen-
tiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti 
din sect. 6, Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii-in spatele benzina-
riei LUKOIL), intre orele 9.00-12.00, de 
luni pana vineri. Propuneri sau contes-
tatii se pot depune la sediul A.P.M. 
Bucuresti in termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL cu sediul profesional 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11 
jud. Bihor, cod de identificare fiscală 
26176834, număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvență 
RFO-II-0412, prin reprezentant legal 
în calitate de administrator judiciar al 
societății debitoare Liciuchiciu Web 
Design SRL, cu sediul în Municipiul 
Oradea, str. Titus Popovici, nr. 16, 

județ Bihor, CUI 39121440, număr de 
înregistrare în Registrul Comerțului 
J05/739/2018, societate în insolvență, in 
insolvency, en procedure collective, 
organizează o procedură de selecție 
privind desemnarea, în condițiile 
art.61 și 78 alin.(4) din Legea 85/2014, a 
unui expert evaluator a în vederea 
evaluării bunului mobil, în natură 
calculator, proprietatea debitoarei, 
asupra căruia s-a instituit de către 
creditorul AJFP Bihor măsura seches-
trului prin procesul verbal nr. BHG_
REG_116262 din 05.12.2019 publicat 
î n  R N P M  s u b  a v i z  n r . 2 0 2 0 -
0204093549986-YXQ din 04.02.2020. 
Astfel, experții evaluatori interesați, 
sunt invitați ca în termen de 30 (trei-
zeci) zile de la publicarea prezentului 
anunț să depună o ofertă financiară în 
vederea realizării unui raport de 
evaluare în care se va indica valoarea 
de piață și valoarea de vânzare forțată 
a bunului mobil sus menționat. Ofer-
tele se vor supune aprobării comite-
tului creditorilor, respectiv adunării 
creditorilor dacă comitetul nu a fost 
constituit, oferta câștigătoare urmând 
a fi stabilită prin hotărâre a comite-
tului creditorilor, respectiv adunării 
creditorilor, după caz. Ofertele finan-
ciare se vor transmite administrato-
rului judiciar prin e-mail la adresa 
office@plginsolv.ro sau prin corespon-
dență la adresa din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor.

l C.I.I. Apostol Andra notifica deschi-
derea procedurii generale a  insolventei 
in Dosarul nr. 2312/105/2022, Tribunalul 
Prahova, conform Incheieri i din 
03.06.2022 privind pe SC Metino SRL, 
cu termenele: depunere declarații 
creanță 18.07.2022, întocmirea tabelului 
preliminar 08.08.2022, întocmirea tabe-
lului definitiv 02.09.2022, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in 
data 12.08.2022, orele 12.00.

l Anunt public privind:depunerea soli-
citarii de emitere a acordului de mediu. 
S.C. OMV PETROM S.A, anunta 
publicul interesat asupra:depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: „instalare 
sisteme FACLA ASSET MOESIA-MP.
SKID (PARC)26-CosmestI“, propus a fi 
rea l izat in com. Cosmest i ,  jud. 
Teleorman. Informati i le privind 
proiectul propus/memoriul de prezen-
tare pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului. Teleorman, 
din mun. Alexandria str. Dunarii, nr.1 si 
in zilele de luni-joi intre orele 8,00-16,00 
si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul 
titularului. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Teleorman. 

l Anunt public privind:depunerea soli-
citarii de emitere a acordului de mediu. 
S.C. OMV PETROM S.A, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: „instalare 
sisteme FACLA ASSETMOESIA-DE-
POZIT 9 Poeni“, propus a fi realizat in 
com. Poeni, jud. Teleorman. Informa-
tiile privind proiectul propus/memoriul 
de prezentare pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului.
Teleorman, din mun.Alexandria str. 
Dunarii, nr.1 si in zilele de luni-joi intre 
orele 8,00-16,00 si vineri intre orele 8.00-
14.00 si la sediul titularului. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului.Teleorman.

l SC Romstal Imex SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Capacitate nouă de 
producție energie electrică din surse 
regenerabile solare în cadrul Romstal 
Imex SRL- Târgu Mureș”, propus a fi 
amplasat în loc.Târgu Mureș, Bulev.1 
Decembrie 1918, nr. 283, jud.Mureș. 
Informațiile prvind proiectul propus pot 
fi consultate la următoarea adresă de 

internet: http:// apmms.anpm.ro și la 
sediul Romstal Târgu Mureș, la adresa 
Bulev.1 Decembrie 1918, nr. 283, jud. 
Mureș, în zilele de L-V, între orele 10.00-
17.00. Observațiile publicului se primesc 
prin poștă la APM Mureș, Târgu-Mureș, 
strada Podeni, nr.10, e-mail: office@
apmms.anpm.ro sau fax 0265.314.985.

l SC Dunagricol SRL, titular al proiec-
tului „Desființare corp construcție hală 
producție și corpuri construcții C13, C22, 
C23, C24, C25, C32, C38, C42, C62, C67, 
C68, C84”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM OLT, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Desființare 
corp construcție hală producție și 
corpuri construcții C13, C22, C23, C24, 
C25, C32, C38, C42, C62, C67, C68, C84” 
propus a fi amplasat în Balș, str.Nicolae 
Bălcescu, nr. 110, jud.Olt. Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
APM Olt din Slatina, str.Ion Moroșanu 
nr.3, jud.Olt, în zilele de luni-vineri, între 
orele 08.00-14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet http://apmot.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de 
internet a APM OLT.

l SC EGC IMOB SRL, titular al proiec-
tului „Desființare corp construcție turnă-
torie”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM OLT, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Desființare corp 
construcție turnătorie” propus a fi 
amplasat în Balș, str.Nicolae Bălcescu, 
nr.110, jud.Olt. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul APM Olt din 
Slatina, str.Ion Moroșanu, nr.3, jud.Olt, în 
zilele de luni-vineri, între orele 08.00-
14.00, precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmot.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a APM 
OLT.

l Municipiul Timișoara, titular al 
proiectului „Amenajare zonă Emmanuel 
de Martonne”, propus a fi amplasat în 
municipiul Timișoara, str.Emmanuel de 
Martonne, str.Gen.George Pomuț, P-ța 
Georges Clemenceau, str.Jules Michelet, 
str.Peter Jecsa, jud.Timiș, identificat prin 
extrase CF nr.431427, 427448, 414094, 
415789, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Timiș, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Amenajare 
zonă Emmanuel de Martonne” propus a 
fi amplasat în municipiul Timișoara, str.
Emmanuel de Martonne, str. Gen. 
George Pomuț, P-ța Georges Clemen-
ceau, str.Jules Michelet, str.Peter Jecsa, 
jud.Timiș, identificat prin extrase CF 
nr.431427, 427448, 414094, 415789. 
Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenției Pentru Protecția 
Mediului Timiș din Timișoara, Bd. liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.30 și vineri, între 
orele 08.00-14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet http://apmtm.
anpm.ro/-Secțiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comne-
tarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de 
internet a Agenției Pentru Protecția 
Mediului Timiș.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
cu modificările și completările ulterioare, 
Societatea Comercială ASCENSORUL 
SA, cu sediul în localitatea București, 
sector 4, având numărul de ordine în 
registrul comerţului J40/175/1991, codul 

unic de înregistrare RO 397270 și o cifră 
anuală de afaceri de peste 10 milioane 
Lei, confirmă că a depus sub numărul 
379085214 din data de 18.05.2022 la 
ANAF copie de pe situaţiile financiare 
anuale pentru exerciţiul financiar 1 ianu-
arie 2021-31 decembrie 2021, însoţite de 
raportul administratorului, raportul 
cenzorilor.

SOMAŢII
l România. Judecătoria Târgu Mureș. 
Tg. Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 
250-254, jud. Mureș, Cod 540069. 
Telefon 0265/260919; Fax 0265/260580. 
Dosar nr. 9136/320/2020. Somaţie emisă 
conform încheierii pronunţată în 
ședinţa publică din data de 27.05.2022 
în dosarul nr. 9136/320/2020. În baza 
cererii de dobândire a dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, formulată 
de petenta Kardos Valeria (cu domici-
liul în com. Glodeni, sat Moișa nr. 36, 
jud. Mureș), cu privire la imobilul 
constând în teren arabil în suprafaţă de 
2900 mp, situat în com. Glodeni, sat 
Moișa, jud. Mureș, Tarla 3, parcela nr. 
170. Prin prezenta se somează toţi cei 
interesaţi asupra împrejurării că pot 
formula opoziţie la cererea de uzuca-
piune ce formează obiectul dosarului nr. 
9136/320/2020 al Judecătoriei Tg-Mureș, 
cu termen de judecată la data de 
16.09.2022, în caz contrar, în termen de 
1 lună de la emiterea celei din urmă 
publicaţii, se va trece la judecarea 
cererii. Președinte Ioana-Cătălina 
Dulamă. Grefier Mihaela Elena Cruciu.                                     

ADUNĂRI GENERALE
l Anexa 2 la Hotărârea Directoratului 
Petrotel Lukoil S.A. nr. 15/2022: Convo-
cator: Directoratul PETROTEL-LU-
KOIL S.A., o societate pe acţiuni 
înfiinţată și funcţionând în conformi-
tate cu legislaţia română, administrată 
în sistem dualist, cu sediul social în 
Ploiești, 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 și 
vărsat în valoare de 554.067.695 lei 
(denumită în cele ce urmează “Socie-
tatea”), în conformitate cu prevederile 
Legii nr.31/1990 a societăţilor, republi-
cată, cu completările și modificările 
ulterioare și cu dispoziţiile din Actul 
Constitutiv al Societăţii, convoacă prin 
prezenta: Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionari lor Societăţi i 
(„AGEA”) la data de 22.07.2022, ora 
14,00, la sediul social al  Societăţii, la 
sala de sedinte din Pavilionul Central, 
cu următoarea ordine de zi: 1.  Apro-
barea reducerii capitalului social al 
Societății cu suma de 432.172.802 lei de 
la 554.067.695 lei, prin aplicarea proce-
deului prevăzut de art.207 alin.1 lit. b) 
din Legea nr.31/1990 respectiv redu-
cerea valorii nominale a acţiunilor de la 
2,50 lei la 0,55 lei firecare, fără a afecta 
numărul de acţiuni și cota de partici-
pare a fiecarui actionar la capitalul 
social al Societăţii. Reducerea capita-
lului social este realizată pentru restabi-
lirea valorii activului net contabil la o 
valoare egala cu cel putin jumătate din 
valoarea capitalului social până la 31 
decembrie 2022 prin utilizarea pierde-
rilor contabile cumulate, conform 
art.153 indice 24 alin.4 din Legea nr. 
31/1990. 2. Aprobarea ca efectele redu-
cerii capitalului social al Societăţii să se 
producă după expirarea termenului de 2 
(doua) luni de la data publicării hotă-
rârii AGEA în Monitorul Oficial al 
României partea a IV-a, sub rezerva 
îndeplinirii tuturor conditiilor prevă-
zute de art.208 din Legea 31/1990. 3. 
Aprobarea modificării Actulului Consti-
tutiv al Societății pentru a reflecta 
reducerea capitalului social, după cum 
urmează: “Articolul 7: Capitalul social. 
7.1 Capitalul social al societăţii, subscris 
și vărsat integral, este în suma de 
121.894.893 RON, divizat în 221.627.078 

acţiuni nominative în valoare nominală 
de 0,55 RON.” 4. Aprobarea împuterni-
cirii dlui. Aleksei Kovalenko în vederea 
exercitării atribuţiilor legate de reali-
zarea operaţiunilor subsecvente de 
reducere a capitalului social al Socie-
tăţii, incluzând, fără a se limita la: a) 
urmărirea operatiunilor de înregistrare 
a hotărârilor privind reducerea capita-
lului social până la evidenţierea struc-
turii acţiunilor rezultate ca urmare a 
reducerii capitalului social de către 
Depozitarul Central S.A. și emiterea de 
către acesta a noului Registru conso-
lidat; b) modificarea corespunzătoare a 
Actulului Constitutiv actualizat al 
Societății; c) orice alte atribuţii legate de 
operaţiuni tehnico-juridice sau admi-
nistrative ce ar fi eventual necesare 
pentru finalizarea corespunzătoare a 
operaţiunii de reducere a capitalului 
social. 5. Aprobarea împuternicirii dnei. 
Anamaria Dragota, cetățean roman, cu 
domiciliul în București, legitimată cu CI 
seria RK nr. 206066, ca în numele și pe 
seama Acționarilor, să semneze Hotă-
rârea Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor. 6. Aprobarea împuterni-
cirii dlui. Aleksei Kovalenko pentru a 
semna în numele Acționarilor, și înde-
plini orice act sau formalitate cerută de 
lege pentru înregistrarea hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor, 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 informațiile și materialul prezentat. 
La Adunarea Generală Extraordinară 
pot participa și vota acționarii Societății 
(“Acționarii”) care sunt înregistrați în 
Registrul Acționarilor ținut de către 
Depozitarul Central S.A., la Data de 
Referință din data de 11.07.2022. Parti-
ciparea Acționarilor se poate face 
personal sau prin reprezentant, repre-
zentarea făcându-se în temeiul unei 
procuri speciale. Formularele de 
procură specială pot fi ridicate de la 
sediul Societății și vor fi depuse în 
original, după completare și semnare, 
cu 48 de ore înainte de Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor. 
Accesul Acționarilor se face pe baza 
cărții de identitate, a procurii speciale 
sau a mandatului, în cazul reprezentan-
ților legali. Dacă la data de 22.07.2022, 
ora 14,00, Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acționarilor nu îndeplinește 
condițiile de întrunire, ea se va recon-
voca în același loc și cu aceeași ordine 
de zi, în data de 25.07.2022, la ora 14,00. 
Materialele privitoare la punctele de pe 
ordinea de zi, se pun la dispoziția Acțio-
narilor la sediul Societății situat în 
Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 235, 
județul Prahova, România, la Oficiul 
Juridic (între orele 9.00-15.00) de la data 
publicării convocării Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, precum și 
pe site-ul www.petrotel.lukoil.com. La 
cerere, Acționarilor li se vor elibera la 
sediul Societății, copii de pe aceste 
documente. Sumele percepute pentru 
eliberarea de copii nu pot depăși costu-
rile administrative implicate de furni-
z a r e a  a c e s t o r a .  D i r e c t o r a t u l 
Petrotel-Lukoil S.A., Prin: dl. Aleksei 
Kovalenko în calitate de Președinte al 
Directoratului- Director General 
Executiv.

LICITAŢII
l Municipiul Petroșani – prin Serviciul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
cu sediul administrativ pe str. 1 Decem-
brie 1918, nr.93, județul Hunedoara, 
telefon 0254/541220, 0254/541221, fax 
0254/545903, cod fiscal 4468943, adresa 
de e-mail serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează: - licitaţie 
publică în vederea vânzării terenului în 
suprafață de 1.205,0 mp, situat în muni-
cipiul Petroșani, str. Dacia, f.nr., teren 
ce aparține domeniului privat al muni-
cipiului Petroșani, notat în C.F. 66393 
Petroșani, nr. cadastral 66393; - licitaţie 
publică în vederea vânzării terenului în 
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suprafață de 2.955,0 mp, situat în muni-
cipiul Petroşani, str. George Enescu, 
f.nr., teren ce aparține domeniului 
privat al municipiului Petroşani, notat 
în C.F. 66794 Petroşani, nr. cadastral 
66794. Ofertele se depun într-un exem-
plar până la data de 11.07.2022, ora 
09.00 şi se vor deschide în şedinţa 
publică din data de 11.07.2022, orele 
10.00 respectiv 12.00, în sala de şedinţe, 
la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clari-
ficări cât şi documentaţia de atribuire, 
se pot obţine până la data de 01.07.2022, 
de la Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, din cadrul Primăriei muni-
cipiului Petroşani, camera 37, telefon 
0254-541220(1), int.131. - licitație publică 
în vederea vânzării terenului în supra-
față de 4.865,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. George Enescu, f.nr., 
teren ce aparține domeniului privat al 
municipiului Petroşani, notat în C.F. 
66796 Petroşani, nr. cadastral 66796; - 
licitație publică în vederea vânzării 
terenului în suprafață de 163,0 mp, 
situat în municipiul Petroşani, str. 
Decebal, nr.11/1, teren ce aparține 
domeniului privat al municipiului 
Petroşani, notat în C.F. 66766 Petroşani, 
nr. cadastral 66766. Ofertele se depun 
într-un exemplar până la data de 
13.07.2022, ora 09.00 şi se vor deschide 
în şedinţa publ ică d in data de 
13.07.2022, orele 10.00 respectiv 12.00, 
în sala de şedinţe, la sediul instituţiei. 
Relaţii, detalii, clarificări cât şi docu-
mentaţia de atribuire, se pot obţine 
până la data de 05.07.2022, de la Servi-
ciul Urbanism şi Amenajarea Terito-
r i u l u i ,  d i n  c a d r u l  P r i m ă r i e i 
municipiului Petroşani, camera 37, 
telefon 0254-541220(1), int.131. Instanţa 
competentă în soluţionarea eventualelor 
litigii: Tribunalul Hunedoara, Calea 
Zarandului, nr.73, municipiul Deva, 
telefon 0254/218045, fax 0254/216333, 
e-mail tr-hunedoara-reg@just.ro; terme-
nele şi condițiile pentru sesizarea 
instanţei: conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. Costul documentaţiei de 
atribuire este de 30 lei şi se va achita la 
casieria din cadrul Primăriei munici-
piului Petroşani, parter. Ofertele se 
depun la sediul instituţiei, biroul de 
registratură, camera 5 sau 7.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Întorsura, comuna 
Întorsura, strada Podişorului nr.70, 
județul Dolj, telefon/fax 0251.359.286, 
e-mail: intorsura_ac@yahoo.com, cod 
fiscal 16380445. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiu în suprafață totală de 
35mp, ce are ca destinație servicii medi-
cale, aflat în incinta Grădiniței comunei 
Întorsura, situat în comuna Întorsura, 
strada Ignatului, nr.9, județul Dolj, ce 
aparține domeniului public al Comunei 
Întorsura, județul Dolj, conform HCL 
14/30.05.2022 şi temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2. 
Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Întorsura, comuna 
Întorsura, strada Podişorului nr.70, 
județul Dolj. 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 20Lei/exemplar, se achită 
numerar la casieria Primăria Comunei 
Întorsura. 3.4. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 13.07.2022, ora 
14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
21.07.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Întorsura, Compartimentul 
Secretariat, comuna Întorsura, strada 
Podişorului nr.70, județul Dolj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior şi unul interior. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-

telor: 22.07.2022, ora 11.00, Primăria 
Comunei Întorsura, comuna Întorsura, 
strada Podişorului nr.70, județul Dolj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Dolj, 
Craiova, Strada Brestei nr.12, județul 
Dolj, telefon/fax 0251.410.140, e-mail: 
registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 16.06.2022.

l Debitorul SC Tranzitiv International  
SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Eroii de la Cerna, nr.33, jud. Mehedinţi, 
CIF: 17190562, J25/78/2005, aflata  în 
procedură de faliment in bankruptcy, 
en faillite în dosar nr. 3297/101/2016 
prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentat de 
Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare conform 
hotararii adunarii creditorilor din data 
de 24.02.2021: - Bunul imobil spatiu 
comercial P+1E (Etajul nefinalizat) cu 
Sc la sol = 285 mp, Su Parter = 226 mp, 
numar cadastral 60591-C1, situat in 
Dr.Tr.Severin, B-dul Tudor Vladimi-
rescu, nr. 115, Judeţul Mehedinţi, nr. 
CF60591 Dr.Tr.Severin, terenul in 
suprafata de 338 mp cu nr cadastral 
60591 este luat in concesiune de la 
Primaria Mun. Dr.Tr.Severin pe o peri-
oada de 42 de ani incpeand cu anul 
2007, la pretul de 112510 euro , exclusiv 
TVA, echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunului mobil descris ante-
rior, o reprezinta sentinta nr.26 din data 
de 29.06.2020 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insol-
vență nr.3297/101/2016. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi la data de 28.06.2022 
orele 15:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentand 10% din preţul 
de pornire al licitaţie si sa achiziționeze 
caietul de sarcini in suma de 1000 lei 

plus TVA. Cont unic de insolvență: 
RO11BRMA 0999100083794804 deschis 
la Banca Romaneasca Dr.Tr.Severin. 
Invităm pe toti cei care vor sa participe 
la şedinţa de licitaţia din data de 
28.06.2022 să depună oferte de cumpă-
rare pana la data de 27.06.2021 orele 
1700 dovada de consemnare a pretului 
de 10%. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspândirii 
v irusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, lichidatorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie 
sa aiba loc prin sistem de videoconfe-
rinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa respecte 
masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, etc.). Relaţii la tele-
foane: 0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin ec. 
Emil Popescu.

l Anunţ de participare la licitaţie 
deschisă pentru concesiune bunuri: 
UAT Comuna Popricani, județul  Iaşi, 
CF 4540380, cu sediul în localitatea 
Popricani, str.1 Decembrie 1918, nr.82,-
comuna  Popricani, județul Iaşi, tel/fax 
0232/708.104, e-mail: registratura@
primariapopricani.ro, (persoană de 
contact: insp. Roman Elena Alina), 
organizează  în data de 14.07.2022, ora 
13,00   licitație  publică conform preve-
derilor  O.G. nr.57/2019 cu modificările 
şi  completările  ulterioare  şi Hotărârii 
Consiliului Local Popricani, județul 
Iaşi nr.40/28.04.2022, în vederea   
concesionării   suprafeței de  38146mp  
teren -extravilan comuna Popricani, 
jud.Iaşi  38146mp–nr.cadastral 63402 
(tarla 49, parcelele: 898, 899, 889, 
894/2,895/2,895/1,894/1 (curți contrucții, 
ape stătătoare,păşune), aparţinînd 
domeniului public al comunei Popri-
cani, jud. Iaşi in vederea   realizării 
obiectivelor de investiții. Caietul de 
sarcini se obține de la registratura 
Primăriei comunei Popricani, județúl 
Iaşi pe baza unei cereri scrise şi plata 

taxei de 10 lei (la casieria unității). Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
01.07.2022, ora 16:00; Data limită de 
depunere a ofertelor: 13.07.2022, ora 
12:00, la sediul Primăriei comunei 
Popricani, jud.Iaşi,localitatea  Popri-
cani, str.1 Decembrie 1918, nr.82.

PIERDERI
l S-a pierdut Certificat de Inregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti al 
societatii Vulturii Marii SRL cu sediul 
social in Bucuresti Sectorul 4, Str. 
Spinis, Nr.7, Bl.45, Sc.6, Et.3, Ap.87 
Numar de ordine in Registrul Comer-
tului J40/7855/ 26.06.2015, Cod unic de 
inregistrare 1873070. Il declaram nul.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


