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OFERTE SERVICIU
l Caut sudori autorizați în sudură alumi-
notermică la șine de cale ferată pentru 
Germania, 12 euro/oră și  cazare. 
Tel.0049.1517.5813.877.

l Vladiflor Nikall Service SRL angajează: 
ipsosar, dulgher, zidar, izolator termic. 
Experiență 1 an, engleză- începător, rusă- 
mediu. Relații: 0763.934.313. Angajările în 
Rusănești, jud.Olt.

l SC Ilozelli SRL, cu sediul în Florești, 
Jud.Cluj, angajează pe postul de lucrător 
comercial: persoană responsabilă, dina-
mică, orientată spre nevoile clientului. 
Oferim: stabilitate, pachet salarial atractiv, 
mediu de lucru plăcut. CV-urile se depun 
pe adresa: torrymilanocluj@yahoo.com, 
până la data de 12 februarie 2019. Pentru 
detalii, ne puteți contacta la nr. de telefon: 
0740.277.272.

l Primăria Comunei Tunari organizează 
în data de 06.03.2019 concurs recrutare 
pentru postul de consilier al primarului și 1 
post de șofer. Detalii la 021.267.53.00.

l Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, CUI: 38704372, RFO II nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator Serban 

Valeriu, în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC My Lady SRL cu sediul in 
Dr.Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 49, 
jud. Mehedinti, J25/202/1999, CUI 
12109568, în temeiul dispozițiilor art. 61 
din Legea 85/2014 angajeaza expert evalu-
ator membru ANEVAR care sa efectueze 
procedurile de evaluare a patrimoniului 
debitoarei SC My Lady SRL. Lista bunu-
rilor imobile: - Bun imobil situat in loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 49, jud. 
Mehedinti format din teren in suprafata de 
417 mp  si constructiile C1 in Su= 95.35 
mp, C2 in Su= 15,01 mp, si C3 in Su= 40,94 
mp. Lichidatorul judiciar precizează faptul 
că ofertele cu privire la efectuarea procedu-
rilor de evaluare trebuie să cuprindă: 
-onorariul solicitat pentru efectuarea proce-
durilor de reevaluare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite și contribuții); 
-perioada de timp de efectuare a procedu-
rile de evaluare din momentul desemnarii. 
Ofertele pot fi transmise pe fax 0252354399 
sau email office@consultant-insolventa.ro 
sau direct la sediul din Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți  până la 
data de 15.02.2019 orele 12:00. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis , ec. Serban Valeriu.

l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, 
anunță scoaterea la concurs a 3 funcții 
publice de execuție de stat vacante din 
cadrul aparatului propriu, în data de 

25.02.2019, ora 10.00 proba scrisă. Interviul 
se va susține în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Autoritatea Competentă pentru 
Acreditarea Agențiilor de Plăți și a Orga-
nismului Coordonator: -1 funcție publică 
de consilier superior. Condiţii specifice: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul știin-
țelor economice sau juridice; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 7 ani; cunoștințe 
limba engleză- nivel mediu (cunoștințele se 
vor testa în cadrul probelor de concurs).-1 
funcție publică de consilier debutant. 
Condiții specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul științelor economice sau juridice; 
Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond 
Funciar- Serviciul Irigații, Compartimentul 
fond funciar și reglementare vânzări tere-
nuri: 1 funcție publică de consilier superior. 
Condiții specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minimum 7 ani; 
cunoștințe limba engleză- nivel bază 
(cunoștințele se vor testa în cadrul probelor 
de concurs); Cunoștințe de operare pe 
calculator (necesitate și nivel): Microsoft 
Office, lucrul cu baze de date, internet- 
nivel avansat (cunoștințele se vor testa în 
cadrul probelor de concurs). Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la secretari-
atul comisiei de concurs de la sediul Minis-
terului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în 
termen de 8 zile de la data publicării, 
persoane de contact: Păunescu Mona, 
consilier, tel. 0213072484, e-mail mona.
paunescu@madr.ro, și Rodica Borodatîi, 
tel. 0213072491, e-mail rodica.borodatii@
madr.ro. Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum și actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi publicate pe 
pagina de web www.madr.ro și afișate la 

sediul instituţiei din  B-dul. Carol I nr. 2-4, 
sector 3 București. Concursul se va desfă-
șura la sediul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală și 
Control a Municipiului București organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție vacantă de 
polițist local, clasa I (S), gradul profesional 
principal, din cadrul Direcției Control- 
Serviciul Desființări Construcții Ilegale. 
Concursul se desfășoară la sediul institu-
ției, situat în B-dul Libertăţii nr.18, bl.104, 
sector 5, în data de 19.03.2019, ora 10.00- 
proba scrisă, interviul în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
Direcţiei Generale de Poliţie Locală și 
Control a Municipiului București- Serviciul 
Resurse Umane, Securitate și Sănătate în 
Muncă, în termen de 20 de zile de la publi-
carea în Monitorul Oficial. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată și 
completată de H.G. nr.761/2017. Condiţiile 
de participare sunt: -pregătire de speciali-
tate: să fie absolvent de studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul drept; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice-  5 ani; -abilităţi: capacitate de 
organizare, adaptabilitate, perseverenţă,  
capacitate de analiză și sinteză, capacitate 
decizională, confidenţialitate, lucru în 
echipă, promptitudine, abilitate în comuni-
care, fidelitate, disponibilitate de lucru cu 
publicul, loialitate faţă de interesele institu-
ţiei și respect faţă de lege. Bibliografia, 
atribuțiile prevăzute în fișa postului și 
informațiile necesare desfășurării concur-
sului se afișează la sediul și pe site-ul insti-
tuției: www.plmb.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obține la sediul instituției, telefon 
021/539.14.25, e-mail: resurse.umane@
plmb.ro, persoană de contact- Floarea 
Grăjdan, inspector.       

l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în 
localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu, nr.7, 
județul Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011, cu modifică-
rile ulterioare, a unui post -funcție contrac-
tuală de execuție: 1.Denumirea postului 
vacant și a locului de muncă: 1 post asistent 
medical generalist principal, în secția Medi-
cină internă. 2.Condiții generale și specifice 
pentru ocuparea postului: Pot participa la 
concurs persoanele care îndeplinesc condi-
țiile generale prevăzute de art.3 din anexa 
la HG 286/2011, cu modificările ulterioare. 
Condiții specifice prevăzute în fișa postului: 
nivel studii: diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă/diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, examen 
pentru obţinerea gradului de principal, 
vechime minimă: 5 ani vechime ca asistent 
medical. 3.Condițiile de desfășurare a 
concursului: Pentru înscrierea la concurs, 
candidații vor depune dosarul de concurs la 
biroul RUNOS, până în data de 25.02.2019, 
ora 14.00. Concursul se va desfășura astfel: 
proba scrisă în data de 14.03.2019, ora 
10.00, sala de documentare a Spitalului 
Orășenesc Hațeg, proba practică în data de 
18.03.2019, ora 10.00, Spitalul Orășenesc 
Hațeg, proba interviu în data de 20.03.2019, 
ora 10.00, sala de documentare a Spitalului 
Orășenesc Hațeg. Persoană contact: Avram 
Petronela, tel.0354.408.894, 0354.408.895, 
fax: 0354.802.463, int.133, 134. 

l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în 
localitatea Hațeg, str.T. Vladimirescu, nr.7, 
județul Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011, cu modifică-
rile ulterioare, a unui post -funcție contrac-

Subscrisa S.C. RECONS S.A. - în faliment, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., 
vă facem cunoscut faptul că în data de 27.02.2019, ora 11.00, va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri mobile și  imobile:
 • Bloc locuințe C11, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina - 1.135 mp - 27.540 
euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA
  • Bloc locuințe C7, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas,  Anina - 1.135 mp - 27.540 
euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA
 • Apartament nr. 5, bloc C 6, str. Pinilor, cartier Nou - Marghitas, Anina - 45 mp - 
2.385 euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA  
  Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, până 
înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care bunurile 
nu vor fi valorificate la data de 27.02.2019, următoarele licitații vor avea loc în 
13.03.2019 și 27.03.2019.
 Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 
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tuală de execuție: 1.Denumirea postului 
vacant și a locului de muncă: 1 post asis-
tent medical generalist principal, în secția 
Chirurgie generală. 2.Condiții generale și 
specifice pentru ocuparea postului: Pot 
participa la concurs persoanele care înde-
plinesc condițiile generale prevăzute de 
art.3 din anexa la HG 286/2011, cu modifi-
cările ulterioare. Condiții specifice prevă-
zute în fișa postului: nivel studii: diplomă 
de școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă /diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, examen pentru obţinerea 
gradului de principal, vechime minimă: 5 
ani vechime ca asistent medical. 3.Condi-
țiile de desfășurare a concursului: pentru 
înscrierea la concurs, candidații vor depune 
dosarul de concurs la biroul RUNOS, până 
în data de 25.02.2019, ora 14.00. Concursul 
se va desfășura astfel: proba scrisă în data 
de 15.03.2019, ora 10.00, sala de documen-
tare a Spitalului Orășenesc Hațeg, proba 
practică în data de 19.03.2019, ora 10.00, 
Spitalul Orășenesc Hațeg, proba interviu în 
data de 21.03.2019, ora 10.00, sala de docu-
mentare a Spitalului Orășenesc Hațeg. 
Persoană contact: Avram Petronela, 
tel.0354.408.894, 0354.408.895, fax: 
0354.802.463, int.133, 134. 

l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în 
localitatea Hațeg, str.T. Vladimirescu, nr.7, 
județul Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011, cu modifică-
rile ulterioare, a unui post -funcție contrac-
tuală de execuție: 1.Denumirea postului 
vacant și a locului de muncă: 1  post asis-
tent medical generalist debutant, în cadrul 
Compartimentului de Primire Urgențe. 
2.Condiții generale și specifice pentru 
ocuparea postului: pot participa la concurs 
persoanele care îndeplinesc condițiile gene-
rale prevăzute de art. 3 din anexa la HG 
286/2011, cu modificările ulterioare. 
Condiții specifice prevăzute în fișa postului: 
nivel studii: diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă/diplomă de 
studii postliceale prin echivalare, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, vechime 
minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de desfă-
șurare a concursului: pentru înscrierea la 
concurs, candidații vor depune dosarul de 
concurs la biroul RUNOS, până în data de 
25.02.2019, ora 14.00. Concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă în data de 
06.03.2019, ora 10.00, sala de documentare 
a Spitalului Orășenesc Hațeg, proba prac-
tică în data de 08.03.2019, ora 09.00, 
Spitalul Orășenesc Hațeg, proba interviu în 
data de 12.03.2019, ora 10.00, sala de docu-
mentare a Spitalului Orășenesc Hațeg. 
Persoană contact: Avram Petronela, 
tel.0354.408.894, 0354.408.895, fax: 
0354.802.463, int.133, 134. 

l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în 
localitatea Hațeg, str.T. Vladimirescu, nr.7, 
județul Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011, cu modifică-
rile ulterioare, a unui post- funcție contrac-
tuală de execuție: 1.Denumirea postului 
vacant și a locului de muncă: 1 post asis-
tent medical generalist debutant, în Ambu-
latorul Integrat de Specialitate-cabinet 
Urologie. 2.Condiții generale și specifice 
pentru ocuparea postului: pot participa la 
concurs persoanele care îndeplinesc condi-
țiile generale prevăzute de art.3 din anexa 
la HG 286/2011, cu modificările ulterioare. 
Condiții specifice prevăzute în fișa postului: 
nivel studii: diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă/diplomă de 
studii postliceale prin echivalare, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, vechime 
minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de desfă-
șurare a concursului: pentru înscrierea la 
concurs, candidații vor depune dosarul de 
concurs la biroul RUNOS, până în data de 
25.02.2019, ora 14.00. Concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă în data de 
07.03.2019, ora 10.00, sala de documentare 

a Spitalului Orășenesc Hațeg, proba prac-
tică în data de 11.03.2019, ora 10.00, 
Spitalul Orășenesc Hațeg, proba interviu în 
data de 13.03.2019, ora 09.00, sala de docu-
mentare a Spitalului Orășenesc Hațeg. 
Persoană contact: Avram Petronela, 
tel.0354.408.894, 0354.408.895, fax: 
0354.802.463, int.133, 134.

l Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului și Adopţie, cu sediul 
în Bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
București, scoate la concurs în data de 
13.03.2019, ora 10:00, la sediul Autorităţii, 
1 funcţie publică de execuţie vacantă de 
consilier, gradul profesional superior, din 
cadrul Serviciului Corp Control. Condiţiile 
generale pentru ocuparea acestor funcţii 
publice sunt cele prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată (r2), cu modi-
ficările și completările ulterioare, iar 
condiţiile specifice sunt următoarele: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul funda-
mental -Științe sociale, Ramura de știință: 
Științe juridice, Sociologie sau Psihologie și 
Științe Comportamentale (domeniul de 
licență Psihologie); -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 7 ani; Dosarul de 
concurs va conţine următoarele docu-
mente: a) formularul de înscriere prevăzut 
în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările și completările ulterioare; b) 
curriculum vitae, modelul comun euro-
pean; c) copia actului de identitate; d) copii 
ale diplomelor de studii, certificatelor și 
altor documente care atestă efectuarea 
unor specializări și perfecționări; e) copie a 
diplomei de master sau de studii postuni-
versitare în domeniul administrației 
publice, management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice, după caz; f) copia carnetului de 
muncă și după caz, a adeverinței eliberate 
de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă și, după caz, 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcției publice; g) copia adeverinței care 
atestă starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de 
familie al candidatului; h) copia adeve-
rinței care atestă starea de sănătate cores-
punzătoare pentru efort fizic, în cazul 
funcțiilor publice pentru a căror ocupare 
este necesară îndeplinirea unor condiții 
specifice care implică efort fizic și se 
testează prin probă suplimentară; i) cazi-
erul judiciar; j) declarația pe propria 
răspundere sau adeverința care să ateste 
calitatea sau lipsa calității de lucrător al 
Securității sau colaborator al acesteia; k) 
acord prelucrare date cu caracter personal. 
Copiile de pe actele menţionate mai sus se 
prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. Bibliografia 
se ridică de la sediul Autorităţii în 
momentul depunerii dosarului de concurs. 
Dosarele de concurs se depun în termen de 
20 de zile de la data publicării anunţului. 
Informaţii suplimentare se obţin la telefon: 
021/310.07.89 (int.145).

l Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului și Adopţie, cu sediul 
în Bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
București, scoate la concurs în data de 
15.03.2019, ora 10:00, la sediul Autorităţii, 
funcţia publică de execuţie vacantă de 
auditor, gradul profesional superior, din 
cadrul Compartimentului Audit Public 
Intern. Condiţiile generale pentru ocuparea 
acestei funcţii publice sunt cele prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată 
(r2), cu modificările și completările ulteri-

oare, iar condiţiile specifice sunt următoa-
rele: -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul funda-
mental -Științe sociale, Ramura de știință: 
Științe juridice sau economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 7 ani; -cunoș-
tinţe de operare/programare  pe calculator: 
Microsoft  Windows, Internet Explorer– 
nivel mediu*; -competenţe lingvistice de 
comunicare în limba engleză sau franceză 
–nivel mediu*; -candidatului declarat 
admis la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie de auditor superior 
i se va solicita certificatul de atestare emis 
de Ministerul Finanţelor Publice, prin 
Unitatea Centrală de Amortizare pentru 
Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.), care 
atestă îndeplinirea condiţiilor necesare 
pentru ca un auditor. Dosarul de concurs 
va conţine următoarele documente: a) 
formularul de înscriere prevăzut în anexa 
nr. 3 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; b) 
curriculum vitae, modelul comun euro-
pean; c) copia actului de identitate; d) copii 
ale diplomelor de studii, certificatelor și 
altor documente care atestă efectuarea 
unor specializări și perfecționări; e) copie a 
diplomei de master sau de studii postuni-
versitare în domeniul administrației 
publice, management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice, după caz; f) copia carnetului de 
muncă și după caz, a adeverinței eliberate 
de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă și, după caz, 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcției publice; g) copia adeverinței care 
atestă starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de 
familie al candidatului; h) copia adeve-
rinței care atestă starea de sănătate cores-
punzătoare pentru efort fizic, în cazul 
funcțiilor publice pentru a căror ocupare 
este necesară îndeplinirea unor condiții 
specifice care implică efort fizic și se 
testează prin probă suplimentară; i) cazi-
erul judiciar; j) declarația pe propria 
răspundere sau adeverința care să ateste 
calitatea sau lipsa calității de lucrător al 
Securității sau colaborator al acesteia; k) 
acord prelucrare date cu caracter personal. 
Copiile de pe actele menţionate mai sus se 
prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. Bibliografia 
se ridică de la sediul Autorităţii în 
momentul depunerii dosarului de concurs. 
Dosarele de concurs se depun în termen de 
20 de zile de la data publicării anunţului. 
Informaţii suplimentare se obţin la telefon: 
021/310.07.89 (int.149). *dovedite pe baza 
unor documente care să ateste deținerea 
competențelor respective, emise în condi-
țiile legii, conform art. 31, alin. (4) din 
Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare.

l Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului și Adopţie, cu sediul 
în Bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
București, scoate la concurs în data de 
14.03.2019, ora 10:00, la sediul Autorităţii, 
funcţia publică de execuţie vacantă de 
consilier, gradul profesional superior, din 
cadrul Serviciului Economic, Resurse 
Umane și Administrativ. Condiţiile gene-
rale pentru ocuparea acestei funcţii publice 
sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările și 
completările ulterioare, iar condiţiile speci-
fice sunt următoarele: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul fundamental -Științe sociale, 
Ramura de știință: Științe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 
Dosarul de concurs va conţine următoarele 
documente: a) formularul de înscriere 
prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările 
ulterioare; b) curriculum vitae, modelul 
comun european; c) copia actului de identi-
tate; d) copii ale diplomelor de studii, 
certificatelor și altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări și perfecțio-
nări; e) copie a diplomei de master sau de 
studii postuniversitare în domeniul admi-
nistrației publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice, după caz; f) copia carne-
tului de muncă și după caz, a adeverinței 
eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă 
și, după caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcției publice; g) copia 
adeverinței care atestă starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; h) 
copia adeverinței care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, 
în cazul funcțiilor publice pentru a căror 
ocupare este necesară îndeplinirea unor 
condiții specifice care implică efort fizic și 
se testează prin probă suplimentară; i) 
cazierul judiciar; j) declarația pe propria 
răspundere sau adeverința care să ateste 
calitatea sau lipsa calității de lucrător al 
Securității sau colaborator al acesteia; k) 
acord prelucrare date cu caracter personal. 
Copiile de pe actele menţionate mai sus se 
prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. Bibliografia 
se ridică de la sediul Autorităţii în 
momentul depunerii dosarului de concurs. 
Dosarele de concurs se depun în termen de 
20 de zile de la data publicării anunţului.
Informaţii suplimentare se obţin la telefon: 
021/310.07.89 (int.149).

l Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului și Adopţie, cu sediul 
în Bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
București, scoate la concurs în data de 
15.03.2019, ora 10:00, la sediul Autorităţii, 
2 funcţii publice de execuţie vacante de 
consilier, gradul profesional superior, din 
cadrul Direcţiei Generale Protecţia Drep-
turilor Copilului –Serviciul Strategii, 
Programe. Condiţiile generale pentru 
ocuparea acestor funcţii publice sunt cele 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările și 
completările ulterioare, iar condiţiile 
specifice sunt următoarele: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul fundamental- 
Științe sociale, Ramura de știință: Științe 
juridice, economice sau Sociologie; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minimum 
7 ani; -cunoștinţe de operare/programare  
pe calculator: Microsoft  Windows, 
Internet Explorer– nivel mediu*; -compe-
tenţe lingvistice de comunicare în limba 
engleză –nivel mediu*; -perfecţionări în 
domeniile managementului ciclului de 
proiect și accesării fondurilor. Dosarul de 
concurs va conţine următoarele docu-
mente: a) formularul de înscriere prevăzut 
în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările și completările ulterioare; 
b) curriculum vitae, modelul comun euro-
pean; c) copia actului de identitate; d) 
copii ale diplomelor de studii, certifica-
telor și altor documente care atestă efectu-

area unor specializări și perfecționări; e) 
copie a diplomei de master sau de studii 
postuniversitare în domeniul administra-
ției publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice, după caz; f) copia carnetului de 
muncă și după caz, a adeverinței eliberate 
de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă și, după caz, 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcției publice; g) copia adeverinței care 
atestă starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de 
familie al candidatului; h) copia adeve-
rinței care atestă starea de sănătate cores-
punzătoare pentru efort fizic, în cazul 
funcțiilor publice pentru a căror ocupare 
este necesară îndeplinirea unor condiții 
specifice care implică efort fizic și se 
testează prin probă suplimentară; i) cazi-
erul judiciar; j) declarația pe propria 
răspundere sau adeverința care să ateste 
calitatea sau lipsa calității de lucrător al 
Securității sau colaborator al acesteia; k) 
acord de prelucrare date cu caracter 
personal. Copiile de pe actele menţionate 
mai sus se prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretarul comisiei de 
concurs. Bibliografia se ridică de la sediul 
Autorităţii în momentul depunerii dosa-
rului de concurs. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului. Informaţii suplimen-
tare se obţin la telefon: 021/310.07.89 
(int.145). *dovedite pe baza unor docu-
mente care să ateste deținerea competen-
țelor respective, emise în condițiile legii, 
conform art. 31, alin.(4) din Hotărârea nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare.

l Academia Română -Filiala Timișoara, 
cu sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, 
nr.24, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 1 post 
economist IA, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată, în cadrul Biroului 
Financiar, Contabilitate de la Filiala Timi-
șoara a Academiei Române, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
06.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 13.03.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
economice: -superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau studii 
ciclul I Bologna completat cu ciclul II; 
-vechime în muncă: minim 7 ani, din care 
cel puțin 7 ani în specialitate. Competențe/
cunoștințe: -competențe Microsoft Office, 
resurse umane, precum și programe de 
gestiune și contabilitate; -experiență în 
contabilitate și salarizare în domeniul 
bugetar; -cunoștințe în domeniul legislației 
contabile, achizițiilor publice și resurselor 
umane; -cunoașterea legislației în domeniul 
resurselor umane, cunoștințe în domeniul 
financiar-contabil. Abilități: -capacitatea de 
a respecta termenele impuse de legislația în 
vigoare, capacitate de organizare a muncii 
proprii, de gestionare a timpului, de 
asumare a responsabilităților. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Academiei 
Române -Filiala Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr. 24, parter, 
cam.18, Biroul de Resurse Umane. Relaţii 
suplimentare la sediul Academiei Române 
-Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, 
Bd. Mihai Viteazu, nr.24, parter, cam.18, 
persoană de contact: Alexandra Gheran, 
telefon: 0739.947.775.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, nr.119 din 04.02.2019, la 
anunţul cu numărul de înregistrare 194.412 
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al Administrației Naționale a Rezervelor de 
Stat -Unitatea Teritorială 370, adresă: 
Comuna Ionești, județul Vâlcea, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante, conform 
Legii nr.188/1999, de: consilier, clasa I, grad 
profesional superior, compartiment Tehnic, 
se face următoarea rectificare: -în loc de: 
„Administrația Națională a Rezervelor de 
Stat -Unitatea Teritorială 370, comuna 
Ionești, județul Vâlcea” se va citi: „Admi-
nistrația Națională a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 
370, Comuna Ionești, Județul Vâlcea”. 
(Prezenta rectificare nu se datorează 
Redacţiei Monitorului Oficial al României, 
Partea a III-a.) Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Săcălaz, cu sediul în comuna 
Săcălaz, str.a IV-a, nr.368, județul Timiș, 
organizează concurs, conform Legii 
188/1999, pentru ocuparea funcției publice 
temporare vacante de: referent, clasa III, 
grad profesional asistent. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției, astfel: -proba 
scrisă- 25 februarie 2019, ora 10.00; -inter-
viul- 27 februarie 2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 
-nivelul studiilor: absolvire studii medii 
liceale cu diplomă de bacalaureat; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice de execuție: 6 luni; 
-cunoștințe de operare calculator dovedite 
pe baza unor documente care să ateste 
deținerea competențelor respective emise 
în condițiile legii (necesitate și nivel): nivel 
de bază. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 8 zile de 
la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Unității 
Administrativ Teritoriale Comuna Săcălaz. 
Relații suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Săcălaz. 
Persoană de contact: Căpitan Simona, 
inspector resurse umane, telefon/fax: 
0256.367.101, e-mail: primaria_sacalaz@
yahoo.com

l Serviciul Județean de Ambulanță, cu 
sediul în localitatea Giurgiu, Bulevardul 
Mihai Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, 
organizeazã concurs, conform HG 
286/23.03.2011, modificată și completată 
cu HG 1027/2014, pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant de: 
-economist IA, perioadă nedeterminată, 
la Compartimentul Resurse Umane. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții :  -studii superioare 
economice de lungă durată cu diplomă 
de licență, vechime minimă în speciali-
tate 6 ani și 6 luni, cunoștințe REVISAL, 
cunoștințe operare PC. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției în data de 
06.03.2019, ora 10.00, proba scrisă, inter-
viul în data de 08.03.2019, ora 10.00. 
Candidații pot depune dosarele până la 
data de 26.02.2019, ora 14.00. Biblio-
grafia și relaţii suplimentare la sediul 
instituției, telefon: 0246.212.020, interior: 
16 ,  fax :  0246 .212 .010 ,  mob i l : 
0731.137.120, e-mail: sjagiurgiu@
sjagiurgiu.ro, persoană de contact: d-na 
Magureanu Florentina.

l Primăria Comunei Drăgușeni, cu sediul 
în localitatea Drăgușeni, județul Botoșani, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de guard, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă: în data 
de 07 martie 2019, ora 11.00, la sediul 
instituției; -Proba interviu: în data de 08 
martie 2019, ora 11.00, la sediul instituției. 
Pentru participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii obligatoriu: gimnaziale; 
-vechime: nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 

în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul instituției. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei Drăgu-
șeni, tel./fax: 0231.549.406.

l Direcția de Gospodărie Comunală, cu 
sediul în localitatea Beclean, str.1 Decem-
brie 1918, nr.5, judeţul Bistrița-Năsăud, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar vacante de 
șofer pe perioadă determinată -1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 27.02.2019, ora 10.00; -Proba practică in 
data de 28.02.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 01.03.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale sau medii; 
-vechime în muncă- peste 5 ani; -capacitate 
deplină de exercițiu; -să aibă o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberată de medic. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul Direc-
ției de Gospodărie Comunală Beclean. 
Relaţii suplimentare la sediul Direcției de 
Gospodărie Comunală Beclean, persoană 
de contact: Buteanu Mirela, telefon: 
0263.343.685, fax: 0263.343.685, e-mail: 
dgcbeclean@outlook.com.

CITAŢII
l România, Judecătoria Făgăraș, judeţul 
Brașov. Pârâta Rosalini Rini este citată 
pentru ziua de 12 martie 2019, ora 8.30, de 
reclamantul Kopan Mihail Lucian, în 
proces de divorţ cu copii.

l Negoi Cosmin Robert, cu ultimul domi-
ciliu în Dâmboviţa, este chemat la Judecă-
toria Târgoviște, cu sediul în B-dul 
Independenţei, nr.32-34, Târgoviște, judeţul 
Dâmboviţa, în dosarul nr.6130/315/2018, 
C4-civil, în ziua de 28.03.2019, ora 8.30, în 
calitate de pârât, în proces cu Inspectoratul 
de Stat în Construcţii, în calitate de recla-
mant, pretenţii.

l Iobi Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Brașov, str. Regina Maria nr. 18 (actuala 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 16), este chemat să 
se prezinte la Tribunalul Brașov,  B-dul 15 
Noiembrie nr. 45, în data de 05.03.2019, ora 
9.00, sala T2, în calitate de pârât, în 
dosarul civil nr. 16873/197/2012, în contra-
dictoriu cu Anton Maria, pentru apel, 
recurs partaj judiciar.

l Se citează paratul Dumitriu (Hammami) 
Zounair la Judecătoria Moinești, dosar 
3381/260/2018, termen 26.02.2019, obiect 
divorţ, reclamanta Dumitriu Alexandrina.   

l SC Gor-Mixt SRL, J 22/708/1996, CUI 
8428569 cu ultimul sediu in Iasi, strada 
Arges nr. 17, bloc D1, jud. Iasi, este chemat 
la Judecatoria Iasi, cu sediul Iasi, strada 
Anastasie Panu nr. 25, jud. Iasi, Sala 3, 
complet C22 în ziua de 19.02.2019, ora 
08:30, in dosarul nr. 25016/245/2016, in 
calitate de parat, în proces cu SC EON 
Energie România SA, în calitate de recla-
mant, avand ca obiect pretentii.

l Numita Macarov (fosta Munteanu) 
Aura Liliana, reclamantă  in dosar nr. 
23776/245/2017 cu termen de judecată la 
data de 26.02.2019, ora 8.30, complet C14, 
având ca obiect obligații de a face consta-
tare clauze abuzive este chemată la Judecă-
toria Iași, reclamantă fiind Munteanu 
Elena, Munteanu Irinel, Munteanu 
Emanuel Constantin, pârât Banca Româ-
nească membră a Grupului National Bank 
of Greec și Invest Capital LTD.

l Pârâtul Nistor Gheorghe Andrei se 

citează în data de 20.03.2019 ora 8.30, C12 
la Judecătoria Iași, în proces de exercitare 
autoritate părintească, în dosarul nr. 
11325/245/2018, reclamantă fiind 
Amarandei Iuliana Oana.

l Numita Moise Anica, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în București, str. Intrarea 
Bârsei, bl. G6, sc. 2, ap. 76, sect. 3, în cali-
tate de moștenitoare a def. Moise Alexan-
drina, decedată la 12.05.1996, este chemată 
la Judecătoria Slobozia, în data de 
11.04.2019, ora 8.30, în dosar. nr. 
5066/312/2017 având ca obiect ieșire din 
indiviziune.

l Numiții Scaletta Francesco, cetățean 
Italian, fiul lui Vittorio și Francesca, născut 
la data de 18 mai 1953, în Palermo, Italia și 
Fotache  Cr i s t ina-Mihae la ,  CNP 
2780320270014, cetățean român, fiică lui 
Gheorghe și Gică, născută la 20 martie 
1978, în orașul Târgu Neamț, județul 
Neamț, soț și soție, cu domiciliul comun în 
Italia, localitatea Vigliano Biellese, Via 
Milano nr. 23, sunt citați pentru data de 6 
martie 2019, ora 10:30, la Tribunalul 
Neamț-Secția I Civilă și de Contencios 
Administrativ, cu sediul în Piatra Neamț, 
Bd. Decebal Nr. 5, județ Neamț, în calitate 
de intimate,  în dosarul  civi l  nr. 
1744/188/2017, având ca obiect “actiune în 
constatare”, în process cu apelantul Orașul 
Bicaz, județul Neamț, prin reprezentant 
legal, Primarul.

l Popescu Horațiu este citat, în dosar nr. 
10840/288/2017, pentru termenul din 
22.02.2019, ora 9.00, la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, în proces cu Popescu Elena Roxana 
- divorț.

l Numitul Băicoianu Ion, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea București, 
Str.Foișorul de Foc, nr.1, Et.5, Ap.16, sector 
2, este citat cu mențiunea de a se prezenta 
personal la interogatoriu la Tribunalul 
București, Secția a IV-a, din Bd.Unirii, 
nr.37, et.2, cam.252, complet F13, în data 
de luni, 4.03.2019, ora 08.30, în calitate de 
pârât în dosarul nr.1858/3/2018, în procesul 
cu reclamanta Pris SRL și Petre Ion, hotă-
râre care să țină loc de act autentic.

l Numiții Cornea Ion și Cornea Felicia 
sunt chemați în calitate de pârâți în data de 
21.02.2019 la Judecătoria Craiova, dosar 
nr.25393/215/2016, având obiect nulitate 
act, în proces cu Anca Mircea și Anca 
Elena.

l Se citează Marcu Rodica, Ghenciu 
Neculai și Pomparău Margareta în dosar 
15815/193/10 la Judecătoria Botoșani, la 15 
februarie 2019.

DIVERSE
l Subsemnatul Păun Aurel caut moșteni-
tori ai doamnei Frangu Bucovina, referitor 
la imobilul din str. Mărășești nr. 26 
Ţăndărei jud. Ialomiţa. Posibilii moșteni-
tori, sunt rugaţi să-l contacteze la nr. de 
telefon 0746.881.141 pe dl. Păun Aurel.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 1677/105/2018, Tribunal 
Prahova ,  conform Sent inte i  nr. 
126/07.02.2019 privind pe SC Danobras 
Servprest SRL.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 3019/105/2018, Tribunal 
Prahova ,  conform Sent inte i  nr. 
129/07.02.2019 privind pe SC Maical 
Dizain SRL.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 3340/105/2018, Tribunal 
Prahova ,  conform Sent inte i  nr. 

134/07.02.2019 privind pe SC True Max 
Consulting SRL.

l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită lichidator judiciar conform 
sentintei nr. 33/31.01.2019 Tribunal 
Dambovita, dosar 3338/120/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a fali-
mentului debitoarei Iusar SRL, cu sediul 
social în sat Gura Sutii, comuna Gura Sutii 
nr. 462, jud. Dambovita, înregistrată la 
ORC sub nr. J15/671/2011, CUI 29218713. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 
11.03.2019. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor este 21.03.2019. Termenul pentru 
întocmirea tabelului definitiv al creanţelor 
este 15.04.2019.

l Dosar nr. 1881/245/2017, Judecătoria 
Iași, Secția civilă, sentința civilă nr. 
14419/2018, Sedința publică din 21 decem-
brie 2018: Admite cererea de chemare în 
judecată formulată de către reclamanta 
Călin Geanina Iuliana, domiciliată în Iași, 
Aleea Tudor Neculai nr.75, bl.972, sc.C, 
parter, ap.4, județul Iași, în contradictoriu 
cu pârâtul Gologan Gheorghiță, cu domici-
liul în Bacău, str. Triumfului nr.36, județul 
Bacău. Dispune ca exercitarea autorității 
părintești în privința minorului Gologan 
Luca Constantin, născut la data de 
20.05.2012 să se realizeze în mod exclusiv, 
de către reclamantă și stabilește locuința 
minorului la mamă. Obligă pârâtul la plata 
pensiei de întreținere în favoarea minorului 
Gologan Luca Constantin, născut la data 
de 20.05.2012, în cota procentuală de ¼ 
raportată la venitul lunar net al pârâtului 
dar nu mai puțin de ¼ din cuantumul net 
al salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată, începând cu data de 
26.01.2017 (data introducerii cererii) și 
până la majoratul minorului. Obligă 
pârâtul la plata în favoarea reclamantei a 
sumei de 324 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată reprezentând onorariu de curator 
special în cuantum de 260 lei, taxă judi-
ciară de timbru în valoare de 20 lei și alte 
cheltuieli în cuantum de 44 lei. Cu drept de 
apel în termen de 30 zile de la comunicare, 
cererea de apel urmând a se depune la 
Judecătoria Iași. Pronunțată în ședință 
publică, azi 21.12.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentată prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, în calitate de lichidator 
judiciar al Andradina Sud Est  SRL 
desemnat prin Hotararea nr.677 din data 
de 06.02.2019, pronunţată de Tribunalul 
București - Secţia a VII -a Civilă,  în dosar 
nr. 25855/3/2018, notificã deschiderea 
falimentului prin procedură simplificată 
prevazută de Legea nr. 85/2014  împotriva 
Andradina Sud Est  SRL, cu sediul social 
în București Sectorul 3, Strada Nucului, 
Nr. 6, Bloc V-101, Scara 2, Etaj 3, Ap. 41, 
CUI 29072676, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/6620/2012. Persoanele 
fizice și juridice care înregistrează un 
drept de creanţă împotriva Andradina 
Sud Est  SRL vor formula declaraţie de 
creanţă care va fi inregistrată la grefa 
Tribunalul București - Secţia a VII-a 
Civilă, cu referire la dosarul nr. 
25855/3/2018, în urmatoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor în tabelul 
creanţelor  25.03.2019; b) termenul limita 
pentru verificarea creanţelor, intocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor 04.04.2019; c) 
termenul limita pentru definitivarea tabe-
lului creanţelor la 29.04.2019; d) data 
primei ședinţe a adunarii generale a 
creditorilor 09.04.2019, ora 14.00; e) 
adunarea generală a asociaţilor Andra-
dina Sud Est SRL la data de 20.02.2019, 
ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

SOMAŢII
l  J u d e c ă t o r i a  R u p e a .  D o s a r 
nr.1817/293/2018. Din 06.02.2019. Somaţie. 
În conformitate cu dispoziţiile art.130 din 
Decret Lege 115/1938 se emite somaţia prin 
care se aduce la cunoștinţa celor interesaţi 
că reclamantul Busila Valeriu, domiciliat în 
Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bloc 12, 
sc.C, ap.13, jud.Brașov, a solicitat Judecă-
toriei Rupea să se constate că a dobândit 
prin uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului situat în satul Comana 
de Sus, nr.219, com.Comana, jud.Brașov, 
înscris în cartea funciară nr.CF 100384 a 
localităţii Comana (nr.CF vechi 871 
Comana de Sus) nr.topografic 279/2 având 
ca proprietar tabular pe Muntean Eufro-
sina, în conformitate cu dispoziţiile art.28 
alin.1 din Decretul Lege nr.115/1938. 
Persoanele interesate pot face opoziţie la 
Judecătoria Rupea în termen de o lună de 
la data afișării și publicării prezentei 
somaţii.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic al SETUM S.A. 
București convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SETUM SA în 
data de 18.03.2019, ora 8.00, la sediul socie-
tăţii din str. Preciziei nr. 32, sector 6, Bucu-
rești. Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor SETUM SA: 1. 
Prezentarea și aprobarea Bilanţului 
Contabil pe anul 2018. 2. Prezentarea și 
aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori 
la Bilanţul Contabil pe anul 2018. 3. 
Prezentarea și aprobarea Raportului Admi-
nistratorului Unic pe anul 2018. 4. Prezen-
tarea și aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pe anul 2019. 5. Prezentarea și 
aprobarea Programului de Investiţii pe 
anul 2019. 6. Prezentarea și aprobarea 
Organigramei de funcţionare a societăţii. 7. 
Salarizarea  Administratorului Unic. 8. 
Alegerea Administratorului Unic. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și calificarea profe-
sională a persoanelor propuse pentru 
funcţia de Administrator Unic se află la 
dispoziţia acţionarilor, la sediul Societăţii 
(secretarul AGA) putând fi consultată și 
completată de aceștia. 9. Salarizarea Comi-
siei de Cenzori. 10. Aprobarea scoaterii din 
funcţiune a unor mijloace fixe. 11.  Apro-
barea împuternicitilor societăţii. 12. Apro-
barea Raportului de Reevaluare a clădirilor 
SETUM. 13. Aprobarea efectuării, în 
funcţie de oportunităţile pieţei, de investiţii 
financiare în limita a 1.000.000 euro. 14. 
Împuternicirea Administratorului Unic și a 
secretariatului Adunării Generale a Acţio-
narilor pentru semnarea și îndeplinirea 
formalităţilor de publicitate și înregistrare 
a hotărârilor Adunării Generale a Acţiona-
rilor. 15. Diverse. În cazul neîndeplinirii 
condiţiilor statutare pentru desfășurarea 
Adunării Generale Ordinare, se convoacă o 
a doua Adunare Generală Ordinară pentru 
data de 19.03.2019, ora 8.00, la sediul socie-
tăţii SETUM SA din str. Preciziei nr.32, s.6, 
București. Administrator Ing. Enache 
Constantin.

l Consiliul de Administraţie al Societăţii 
Cooperative de Consum Bragadiru, CUI 
3321510 Reg.Com. C/23/7/2005, întrunit 
în ședinţa din data de 31 ian. 2019, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară și 
Adunarea Generală Extraordinară a 
membrilor cooperatori pe data de 11 
martie 2019, orele 10, la sediul unităţii din 
oraș Bragadiru str. Şos. Alexandriei nr.476, 
bloc D1, parter, judeţul Ilfov, cu următoa-
rele: Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare: 1. Raportul Consiliului de 
Administraţie; 2. Prezentarea și aprobarea 
Situaţiei Financiare privind activitatea 
desfășurată în anul 2018 și fixarea valorii 
dividendelor;  3. Raportul cenzorului; 4. 
Aprobare descărcare de gestiune a admi-
nistratorilor pentru activitatea desfășu-
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rată în anul 2018;  5. Aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi a 
programului de activitate; 6. Stabilirea 
remuneraţiei cuvenite administratorilor şi 
cenzorului pentru exerciţiul în curs, anul 
2019; 7. Aprobare excludere membrii 
cooperatori; 8. Pierderea calităţii de 
membru cooperator precum şi pierderea 
calităţii de membru în consiliul de admi-
nistraţie ca urmare a decesului; 9. Ratifi-
carea deciziilor luate de catre Consiliul de 
Administraţie în anul 2018 şi până în 
prezent; 10. Alegerea delegatului la 
Adunarea Generală a UJCC Ilfov, 
respectiv a reprezentantului societăţii 
cooperative; 11. Aprobare privind împu-
ternicirea preşedintelui Societăţii Coope-
rative de Consum pentru semnarea 
Hotărârii Adunării Generale Ordinare. 12. 
Diverse. În cazul în care nu vor fi întrunite 
condiţiile statutare (prezenta a jumătate 
plus unu a membrilor cooperatori), a doua 
Adunare Generală Ordinară se convoacă 
pentru data de 12 martie 2019, orele 10, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extra-
ordinare; 1. Aprobare privind reducerea 
capitalului social; 2. Aprobare privind 
majorarea capitalului social; 3. Aprobare 
privind instrăinarea de imobilizări corpo-
rale aparţinând Societăţii Cooperative de 
Consum; 4. Aprobare privind transmiterea 
în folosinţă de imobilizări corporale apar-
ţinând Societăţii Cooperative de Consum 
(referate pentru: aprobare contracte de 
închiriere, casări de bunuri, reevaluări de 
bunuri). 5. Diverse. 6. Aprobare privind 
împuternicirea preşedintelui Societăţii 
Cooperative de Consum pentru semnarea 
Hotărârii Adunării Generale Extraordi-
nare. În cazul în care nu vor fi întrunite 
condiţiile statutare (prezenţa a trei pătrimi 
din numărul membrilor cooperatori), a 
doua Adunare Generală Extraordinară se 
convoacă pentru data de 12 martie 2019, 
ora 10, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi.

l Consiliul de Administraţie al Societăţii 
Cooperative de Consum Cornetu, CUI 
3452949 Reg.Com. C23/10/2005, întrunit 
în şedinţa din data de 25 ian. 2019, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară şi 
Adunarea Generală Extraordinară a 
membrilor cooperatori pentru data de 08 
martie 2019, orele 10, la sediul unităţii din 
comuna Cornetu str. Şos. Alexandriei 
nr.171 judeţul Ifov, cu următoarele: 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordi-
nare: 1. Raportul Consiliului de Adminis-
traţie; 2. Prezentarea şi aprobarea 
Situaţiei Financiare privind activitatea 
desfăşurată în anui 2018 şi fixarea valorii 
dividendelor; 3. Raportul cenzorului; 4. 
Aprobare descărcare de gestiune a admi-
nistratorilor pentru activitatea desfăşu-
rată în anul 2018; 5. Aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi a 
programului de activitate; 6. Stabilirea 
remuneraţiei cuvenite administratorilor şi 
cenzorului pentru exerciţiul  în curs, anul 
2019; 7. Aprobare excludere membrii 
cooperatori; 8. Pierderea calităţii de 
membru cooperator precum şi pierderea 
calităţii de membru în consiliul de admi-
nistraţie ca urmare a decesului; 9. Ratifi-
carea deciziilor luate de către Consiliul de 
Admnistraţie în anul 2018 şi până în 
prezent; 10. Alegerea delegatului la 
Adunarea Generală a UJCC Ilfov, 
respectiv a reprezentantului societăţii 
cooperative; 11. Aprobare privind împu-
ternicirea preşedintelui Societăţii Coope-
rative de Consum pentru semnarea 
Hotărârii Adunării Generale Ordinare; 
12. Diverse. În cazul în care nu vor fi 
întrunite condiţiile statutare (prezenţa a 
jumătate plus unu a membrilor coopera-
tori), a doua Adunare Generală Ordinară 
se convoacă pentru data de 09 martie 
2019, orele 10, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Ordinea de zi a Adunării 
Gererale Extraordinare: 1. Aprobare 

privind reducerea capitalului social; 2. 
Aprobare privind majorarea capitalului 
social; 3. Aprobare privind instrăinarea de 
imobilizări corporale aparţinând Socie-
tăţii Cooperative de Consum; 4. Aprobare 
privind transmiterea în folosinţă de 
imobilizări corporale aparţinând Socie-
tăţii Cooperative de Consum (referate 
pentru: aprobare contracte de închiriere, 
casări de bunuri, reevaluări de bunuri). 5. 
Aprobare privind desfiinţare sedii secun-
dare/ puncte de lucru; 6. Diverse. 7. Apro-
bare privind împuternicirea preşedintelui 
Societăţii Cooperative de   Consum 
pentru semnarea Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare. În cazul în care 
nu vor fi întrunite condiţiile statutare 
(prezenţa a trei pătrimi din numărul 
membrilor cooperatori), a doua Adunare 
Generală Extraordinară se convoacă 
pentru data de 09 martie 2019, orele 10, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII
l Editura Cristimpuri SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică proprietate 
imobiliară, compusa din apartament cu 
două camere, situată in Boldeşti Scaieni, 
Calea Unirii, Nr. 73, jud. Prahova, la prețul 
de 106.470 lei. Licitaţia va avea loc în data 
de 25.02.2019, ora 15:00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.”

l Editura Cristimpuri SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare în bloc prin licitaţie publică bunuri 
mobile (cărți religioase, ceşti, căni) la prețul 
de 8.489 lei si cu un discount pentru 
vanzarea fortata de 30%. Licitaţia va avea 
loc în data de 18.02.2019, ora 15:30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 25.02.2019 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l SC Lantul Carpatin Impex SRL, în fali-
ment, vinde spațiu producție prelucrare 
carne, compus din: hală în suprafață de 
920mp, rețea interioară de forță, fosă 
septică vidanjabilă de 75mc, platformă 
betonată de 831mp, puț forat la 76m adân-
cime, împrejmuire, dotări, mijloace fixe 
tehnologice, modul PVC, anexă centrală şi 
teren în suprafață de 3.420mp, care 
formează unitatea de producție din satul 
Bratasanca, comuna Filipeştii de Târg, 
județul Prahova, la prețul de 302.362Euro, 
la care se va adăuga TVA. Şedințele de 
licitații se vor ține la ora 12.00 în datele de 
11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 februarie 
2019. Relații la telefon: 0722.239.790.

l SC Lantul Carpatin Impex SRL, în fali-
ment, vinde teren arabil în suprafață de 
11.200mp, situat în extravilanul oraşului 
Băicoi, jud.Prahova, cu prețul de 
8.000Euro, la care se adăugă TVA, preț 
redus cu 50%. Şedințele de licitatii se vor 
ține în datele de 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 
25, 26 şi 27 februarie 2019, ora 12.00. 
Relații la telefon: 0722.239.790.

l SC Lantul Carpatin Impex SRL, în fali-
ment, vinde: un autoturism Daewoo Cielo, 
benzină, an fabricație 2006, cu instalație 
GPL, la prețul de 1.282Lei; un autoturism 
Peugeot 307, diesel, an fabricație 2005, la 
prețul de 8.542Lei. La aceste prețuri se va 
adăuga TVA. Prețurile sunt reduse cu 50%. 
Relații la telefon: 0722.239.790.

l Primăria comunei Izvoru, cu sediul în 
comuna, strada Principală, nr. 138, judeţul 
Argeş, tel. 0248695020, fax 0248695120, 
e-mail primaria_izvoru@ yahoo.com, 
concesionează suprafaţa de 110 ha izlaz 
comunal din cadrul trupului de pajişte 
denumit popular “Complex”, aflată în 
domeniul public al comunei Izvoru, judeţul 

Argeş, în vederea întreţinerii, amenajării, 
îmbunătăţirii calităţii şi folosirii acesteia 
pentru creşterea animalelor. Caietul de 
sarcini se poate obţine personal de la sediul 
primăriei Izvoru. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor este 26.02.2019, ora 
12:00. Data limită de depunere a ofertelor 
este 04.03.2019, ora 10:00. Ofertele se 
depun la sediul primăriei Izvoru, într-un 
singur exemplar. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc la data de 
04.03.2019, ora 12:00. Se va desemna câşti-
gătoare oferta cu cel mai ridicat preţ al 
redevenţei.

l Consiliul Local al Municipiului Petro-
şani, Serviciul Public Administrația 
Piețelor Petroşani organizează în data de 
21.02.2019 licitație deschisă cu strigare 
pentru închirierea boxelor nr. 8, 16, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, situate la parterul halei 
din Piaţa Centrală Petroşani. În caz de 
neadjudecare se reorganizează o nouă lici-
tație în data de 26.02.2019. Relații la sediul 
Serviciului Public Administrația Piețelor, 
loc. Petroşani, jud. Hunedoara, str. N.
Bălcescu nr.10, telefon 0254.542622.

l Anunț privind organizarea licitației de 
vânzare masă lemnoasă fasonată, 
producția anului 2019. Organizatorul licita-
ției: Comuna Remetea, cu sediul în 
Comuna Remetea, Pța. Cseres Tibor, nr. 10, 
Județul Harghita, CIF: 4367655, tel/fax: 
0266-352-101, e-mail: office@gyergyore-
mete.ro. Data şi ora desfăşurării licitației: 
27.02.2019, ora 09:00. Locul desfăşurării 
licitației: sediul Primăriei Comunei 
Remetea, Comuna Remetea, Județul 
Harghita. Tipul licitației: licitație publică cu 
strigare. Licitația este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor Regula-
mentului de valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin regulament din 5 octombrie 
2017, Aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 715 din 5 octombrie 2017. Data şi ora 
preselecției: 22.02.2019, ora 15:00. La prese-
lecție nu participă operatorii economici. 
Data şi ora limită până la care poate fi 
depusă documentația pentru preselecție şi 
înscrierea la licitație este 22.02.2019 ora 
14:00. Lista partizilor care se licitează, 
prețul de pornire a licitației pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul organizato-
rului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă fasonată, 
oferit la licitație este de 706 mc, volum brut, 
din care: 1. Pe natură de produse: APV nr. 
1462140-HR-18771067, UP I Remetea, UA 
64C; APV nr. 1462138-HR-18771067, UP I 
Remetea, UA 63D volum brut pus pe lici-
tație: 706 mc. 2. Pe specii: Molid - 512 mc; 
volum brut pus pe licitație. Brad - 194 mc; 
volum brut pus pe licitație. Prețul de 
pornire a licitației este de 350 lei/mc fără  
TVA; pasul de majorare a preţului  este de 
18 Ron conform HCL nr. 59/23 din Octom-
brie 2018. După strigare şi în continuare 
după fiecare eventuală strigare (dacă este 
cazul) pasul de majorare a preţului  este de 
18 Ron. Operatorul economic participant la 
licitație trebuie să facă dovada achitării  
sumei garanției de contractare, în contul 
comunei Remetea, deschis la Trezoreria 
Municipiului Gheorgheni, prin instrumente 
bancare legale decontabile împreună cu 
documentația de participare la licitație, 
care este în cuantum de 5% din valoarea de 
pornire al licitației, adică: 12 355 Lei. Masa 
lemnoasă fasonată oferită spre vânzare 
provine din fondul forestier proprietate 
publică a Comunei Remetea. Caietul de 
sarcini poate fi solicitat de la sediul organi-
zatorului, începând cu data de 12.02.2019. 
Garanția de contractare va fi plătită pe 
contul Comunei Remetea, care este urmă-
torul: RO28TREZ3535006XXX001336 
deschis la Trezoreria Municipiului Gheor-
gheni. Pentru participarea la licitație, solici-
tantul trebuie să depună, până la data de 
22.02.2019 ora 14:00, o cerere de înscriere la 
licitație, la care trebuie să anexeze docu-

mentele prevăzute în caietul de sarcini, 
inclusiv ordinul de plată privind plata 
garanției de contractare. Pentru informații 
şi date suplimentare vă puteți adresa orga-
nizatorului licitației: Comuna Remetea, tel: 
0266-352-101.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Comunei Berghin, 
comuna Berghin, nr.361, județul Alba, 
telefon: 0258.854.101, fax: 0258.854.344, 
e-mail: primariaberghin@yahoo.com, cod 
f i s c a l :  4 5 6 2 2 5 7 ,  c o n t  I B A N : 
RO40TREZ00221360250XXXXX. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: teren în 
suprafață 880mp, aflat în domeniul public 
al comunei Berghin, situat în extravilanul 
localității Straja, înscris în CF nr.71415, cu 
nr.cadastral 71415, nr.parcelă 1579/1/2, 
categoria de folosință păşune, în vederea 
realizării obiectivului „Amplasare stație de 
monitorizare spectru şi amenajare drum 
acces”. 3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: În conformitate cu HCL nr.76 
din 14.11.2018. 3.1.Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documen-
taţiei de atribuire: Documentaţia de atri-
buire se va obţine de persoane juridice 
interesate şi persoane fizice autorizate 
române interesate, pe suport de hârtie de la 
sediul Primăriei Comunei Berghin, locali-
tatea Berghin, nr.361, în baza unei solicitări 
depuse la Registratură, la cerere, şi achi-
tarea contravalorii. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Secretariatul comunei, Primăria 
Comunei Berghin, localitatea Berghin, 
nr.361, județul Alba. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 
prețul documentației de atribuire este de 
50Lei şi se achită la casieria Primăriei 
Berghin. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 08.03.2019, ora 15.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: Ofertele se depun în 
plic în limba română. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 12.03.2019, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
la sediul Primăriei Comunei Berghin, loca-
litatea Berghin, nr.361, județul Alba, Regis-
tratură. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 12.03.2019, ora 10.30, Primăria 
Comunei Berghin, localitatea Berghin, 
nr.361, județul Alba, Sala de şedințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instan-
țelor competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Alba -Secția Conten-
cios Administrativ Fiscal, Piața Iuliu 
Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul Alba, 
telefon: 0258.813.510, fax: 0258.813.511, 
e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
11.02.2019.

l SIDERCA SA- în faliment, CUI 1916090, 
prin lichidator judiciar consorțiul format din 
CC INSOL SPRL şi AGENȚIA DE INSOL-
VENȚĂ SPRL dosar nr. 81/121/2005* 
Tribunal Galați anunță suspendarea licitați-
ilor stabilite începând cu data de 30.01.2019, 
în fiecare zi de miercuri, conform anunțului 
publicat în data 23.01.2019 în ziarele 
România Liberă, Evenimentul Zilei, Jurnal 
de Călăraşi şi Observator de Călăraşi, 
pentru bunurile: 1. Teren secția material 
mărunt de cale ferată, suprafață 123.239,37 
mp, înscris în CF nr. 5623 OCPI Călăraşi, 
Nr. Cad. 3235; 2. Teren liber furnal (la 
DN3B), în suprafață de 265.201,68 mp, 
înscris în CF nr. 26547, a OCPI Călăraşi, 

având nr. cad. 3236; 3. Imobil ATI- teren în 
suprafață de 1.645 mp şi constucție -inves-
tiție în curs (clădire nefinalizată-nerecepțio-
nată), în suprafață de 834 mp- înscris în CF 
nr. 25814, Nr. Cad. 25814, OCPI Călăraşi; 4. 
Sere- teren în suprafață de 11.744,89 mp, 
construcții în suprafață totală de 2.878,57 
mp, înscris în CF nr. 2340, nr. cad. 1583, 
OCPI Călăraşi; 5. Oțelarie cu convertizoare 
în suprafață de 20.419 mp conform raport 
de evaluare, înscris în CF Mun. Călăraşi, nr. 
22079, având nr. cad. 22079; 6. Oțelărie cu 
convertizoare în suprafață de 9.144 mp 
conform raport de evaluare, înscris în CF 
Mun. Călăraşi, nr. 22078, având nr. cad. 
22078;7. Halda de zgura completareîin  de 
19.605 mp conform raport de evaluare, 
înscris în CF Mun. Călăraşi, nr. 21152, 
având nr. cad. 21152; Informaţii suplimen-
tare: telefon 0241.586.601 /0242.313.477 şi 
021.319.4556 sau pe site: www.ccinsol.
ro,www.agentiadeinsolventa.ro.

PIERDERI
l Asociația Clubul Sportiv MPG, o 
persoană juridică constituită şi care funcți-
onează conform legislației din România, 
având sediul social în Bucureşti, sector 2, 
str.Turnul Eiffel, nr.15, demisol, apartament 
2, camera 1, înregistrată în Registrul Asoci-
ațiilor şi Fundațiilor sub nr.94 din data de 
22.07.2015 aflat la grefa Judecătoriei Secto-
rului 2 Bucureşti, declar pierdut certificatul 
de înscriere a persoanei juridice fără scop 
patrimonial nr.94 din data de 22.07.2015.

l Pierdut atestat manager transport pe 
numele Belejan Marius Cristian, eliberat de 
Autoritatea Rutieră Română Oradea în 
2013. Îl declar nul.

l Declar pierdute si nule Certificat unic de 
inregistrare impreuna cu Certificatul 
constatator pentru Cacioianu Flori 
Alexandra -Persoana Fizica Autorizata, 
CUI 36662599/21.10.2016, cu sediul in 
Bucuresti, Str. Voievod Alexandru Moruzzi 
nr.4, Bl.B1, Sc.2, ap.53, Sector 3.

l Ivaşcu Mirel George, comuna Plosca, 
județ Teleorman, pierdut Certificat CPC 
transport marfă nr. 0176004001, eliberat de 
ARR. Îl declar nul.

l Subscrisa, Instaglam SRL, înmatricu-
latăa sub nr.J40/11706/2013, CUI: 
32270878, declarăm pierdut Certificatul de 
înregistrare Seria B, nr.2824324 eliberat de 
ORC Bucureşti la data de 23.09.2013. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut Atestat taxi transport persoane 
pe numele Păvălucă Ciobanu, seria CPTX, 
nr.37733, valabil din 22.12.2016 până în 
22.12.2021. Îl declar nul.

l PFA Stoian Raul-Nicolae, cu sediul în 
Braşov, având F08/1243/2013, CUI: 
RO32093776, declară pierdut şi nul Certi-
ficat Constatator cu nr.47561 eliberat la 
data de 05.09.2014 de către ONRC Braşov.

l P.F.A.  Savcenco -Ivanov Iulian cu sediul 
social sat. Crişan, com. Crişan, jud. Tulcea, 
Nr. ORC F36/368/2010, pierdut 2 buc. 
certificate constatatoare conform declara-
ției nr. 16131/23.06.2010, activități desfăşu-
rate: 0312 -Pescuitul în ape dulci, eliberate 
de ONRC Tulcea.  Se declară nule.

l Pierdut atestat seria IF nr. 01494 pe 
numele Bornea Marian Adrian, emis de IPJ 
Ilfov. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie de transport pe 
numele Inoan Adriana, emisă de USH 
-SJPA.

l Pierdut card tahograf cu numarul 
000000000600X000 pe numele Tamoanu 
Ion. Il declar nul.


