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

l SC Mantex General Recycling 
SRL, cu sediul în Lupeni, jud.Hune-
doara, angajează electrician de 
întreținere și reparații COR 741307. 
Relații la telefon: 0254.512.017.

l SC Mantex General Recycling 
SRL, cu sediul în Lupeni, jud.Hune-
doara, angajează filator COR 
7 3 1 8 1 4 .  R e l a ț i i  l a  t e l e f o n 
0254.512.017.

l Jupiter Ventures SRL cu sediul în 
București, Bd. Constructorilor nr. 
20A, Tronson B, cam. E4B. 01, et. 4, 
sector 6, anunţă selecţie pentru 
ocuparea postului  vacant de 
Director societate comercială, cv. pe 
email: sstaricu@gmail.com. Tel. 
0723152632.

l Erată. Comuna Ghidfalău, 
judeţul Covasna, anunță următoarea 
rectificare la anunţul publicat în 
ziarul Jurnalul, din 15.05.2019, 
rubrica Oferte serviciu: în loc de 
„Proba scrisă în data de 06 iunie 
2019, ora 9.00” se va citi  „Proba 
scrisă în data de 07 iunie 2019, ora 
9.00”. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Primăria Comuna Șuncuiuș, cu 
sediul în localitatea Șuncuiuș, str.
Aurel Vlaicu, nr.439, judeţul Bihor, 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de inspector șef serviciu 
voluntar/privat pentru situații de 
urgență -1 post, conform Hotărârii 
de Guvern nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.06.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
14.06.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență în drept; -vechime (obliga-
toriu): minim 5 ani în serviciul 
voluntar/privat pentru situații de 
urgență; -permis de conducere cate-
goria B; -apt din punct de vedere 
medical, fizic pentru efectuarea 
serviciului; -abilități de comunicare 
și muncă în echipă, capacitate de 
analiză și sinteză, gândire logică, 
seriozitate și corectitudine. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comuna 
Șuncuiuș. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comuna Șuncuiuș, 
persoană de contact: secretar Groze 
Nicolae, telefon: 0259.444.010, 
e-mail: primaria.suncuius@cjbihor.ro

l Primăria Comunei Purani, judeţul 
Teleorman, cu sediul în comuna 
Purani, șos.Pitești, nr.17, județul 
Teleorman, organizează concurs 

pentru ocuparea postului vacant 
contractual de îngrijitor. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Purani, astfel: -proba 
scrisă în data de 12 iunie 2019, ora 
10.00; -interviul în data de 13 iunie 
2019, ora 10.00. Condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Regulamen-
tu l - cadru  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată. Condiții specifice: -studii: 
minime școală  profes ională ; 
-vechime în muncă: 7 ani. Dosarele 
se vor depune în 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial. Relaţii la sediul Primăriei 
C o m u n e i  P u r a n i ,  t e l e f o n : 
0762.138.140, e-mail: primariapu-
rani@yahoo.com

l Primăria Comunei Valea Ierii, cu 
sediul în localitatea Valea Ierii, nr.50, 
judeţul Cluj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -referent debutant, 
număr posturi: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011; -consilier II, 
număr posturi: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.06.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 11.06.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Pentru postul de referent debutant: 
-Studii medii cu diplomă de bacala-
ureat; -Cunoștințe de operare calcu-
lator; -Vechimea în muncă nu este 
obligatorie. Pentru postul de consi-
lier II: -Studii superioare cu diplomă 
de licență în administrație publică 
sau științe economice; -Cunoștințe 
de operare pe calculator; -Vechime 
în muncă minim 3 ani; -Experiență 
în implementarea proiectelor euro-
pene. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Valea 
Ierii. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Valea Ierii, 
persoană  de  contact :  Mar i ș 
N e l i a - C r e n g u ț a ,  t e l e f o n : 
0374.961.930, fax: 0374.091.297, 
e-mail: primaria_valea_ierii@yahoo.
com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.Ștefan 
cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui, 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -asistent medical prin-
cipal la Laborator Radiologie și 
Imagistică Medicală, 1 post; -asistent 
medical debutant la Secția Obste-
trică Ginecologie, 1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e  H G 
nr.286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 10.06.2019, ora 09.00 (toate 
posturile); -proba interviu în data de 
13.06.2019, ora 11.00 (toate postu-
rile). Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: I.Asistent 

medical debutant: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -asigurare de răspun-
dere civilă -valabilă; -certificat 
membru OAMGMAMR; -aviz anual 
pentru autorizarea exercitării profe-
siei valabil 2019; -fără vechime în 
specialitate. II.Asistent medical 
principal: -diplomă de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG nr.797/1997; 
-asigurare malpraxis valabilă; -certi-
ficat membru OAMGMAR vizat 
2019; -5 ani vechime ca asistent 
medical; -examen pentru obţinerea 
gradului de asistent principal. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui , 
persoană de contact: economist 
C i o b a n u  F l o r i n a ,  t e l e f o n : 
0235.312.120/interior: 138.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.Ștefan 
cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui, 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de registrator medical prin-
cipal la UPU-SMURD. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de HG nr. 
286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 10.06.2019, ora 09.00; -proba 
practică în data de 13.06.2019, ora 
09.00; -proba interviu în data de 
18.06.2019, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: I.Registrator medical prin-
cipal: -diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de studii 
medii; -4 ani vechime în specialitate; 
-examen pentru obţinerea gradului 
de asistent principal. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de contact: 
economist Ciobanu Florina, telefon: 
0235.312.120/interior: 138.

l Serviciul Public Pavaje Spaţii 
Verzi Călărași, cu sediul în locali-
tatea Călărași, str.I.L.Caragiale, 
nr.1bis, judeţul Călărași, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -consilier 
juridic IA -Compartiment Juridic, 
număr posturi: 1; -inspector speciali-
tate II -Serviciul Spaţii Verzi, număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data 12.06.2019, ora 09.30; -Proba 
interviu în data de 12.06.2019, ora 
13.00. Pentru participarea la 

concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-consilier juridic IA: -studii juridice 
universitare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, în domeniul știinţe juridice; 
-vechime 3 ani în specialitatea studi-
ilor; -fără cazier; -inspector speciali-
tate II: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul agronomie; 
-vechime 3 ani în specialitatea studi-
ilor; -fără cazier. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Serviciului 
Public Pavaje Spaţii Verzi Călărași. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul Serviciului Public Pavaje 
Spaţii Verzi Călărași, persoană de 
contact: Nuţu Mihaela, telefon: 
0242.311.042.

l Spitalul Municipal „Anghel 
Saligny” Fetești, cu sediul în locali-
tatea Fetești, str.Călărași, nr.549, 
județul Ialomița, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de îngrijitoare, 
1 post vacant în cadrul Comparti-
mentului Cardiologie. Condiții 
specifice în vederea participării la 
concurs: -diplomă de absolvire a 
școlii generale sau liceu; -certificat 
de absolvire a cursului de infirmiere; 
-fără vechime în muncă. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 10.06.2019, ora 10.00; 
-Interviul în data de 13.06.2019, ora 
10.00. Candidații care optează 
pentru postul vacant vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Municipal „Anghel 
Saligny” Fetești, Biroul Resurse 
Umane. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale, conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Detalii 
privind organizarea și desfășurarea 
concursului, respectiv bibliografia 
sunt disponibile accesând: www.
spitalfetesti.ro, precum și la avizierul 
instituției. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Spitalului Muni-
cipal „Anghel Saligny” Fetești, 
telefon: 0243.361.905, Biroul 
Resurse Umane.

l Academia Romana - Filiala Iasi 
cu sediul in Iasi, Bld. Carol I, nr. 8, 
organizeaza  concurs  pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG 286/23.03.2011 
(actualizata), de Referent de specia-
litate gradul I (S), - din cadrul Biro-
ului  Financiar - Contabilitate, 
norma intreaga, perioada nedetermi-
nata (cu perioada de proba, conform 
legii). Concursul va consta in doua 
probe: proba scrisa  in data de 
11.06.2019, ora 10.00 si interviul in 

data de 18.06.2019, ora 10.00. 
Conditii: studii superioare absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta in domeniul stiinte economice, 
vechime minima de 4 ani in speciali-
tatea studiilor necesare functiei de 
executie intr-un departament finan-
ciar - contabil sau in implementarea 
unor proiecte cu finantare interna 
sau externa, cunostinte operare PC 
- Windows, Microsoft Office, utili-
zare programe de contabilitate - 
nivel mediu. Termenul de depunere 
a dosarelor este 31.05.2019, ora 
15.00. Relatii suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse Umane, 
Salarizare si la sediul Filialei.

l Univers i tatea Tehnică de 
Construcţii București (U.T.C.B.) cu 
sediul în București, Bd.Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, organizează 
concurs, conf. HG nr. 286/2011, 
pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de magaziner (M)  din 
cadrul Editurii Conspress. Condiţii 
specifice: studii medii cu diplomă de 
bacalaureat cu vechime minimă de 5 
ani în gestionarea și manipularea 
stoc-marfă, operare PC: Word, 
Excell-nivel mediu, cunoașterea 
legislaţiei în domeniul gestiune 
stocuri și cunoștinţe de contabilitate 
primară, aptitudini și deprinderi de 
comunicare, de calcul, de a lucra cu 
documente, lucru în echipă, ordine și 
disciplină la locul de muncă și să 
respecte normele de securitate și 
sănătate în muncă și apărare împo-
triva incendiilor. Data limită până la 
care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este: 31.05.2019 , 
la sediul U.T.C.B., Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, în intervalul 
orar: 08:00 – 15:30.  Proba scrisă va 
avea loc în data 10.06.2019, ora 
10:00  la sediul U.T.C.B, Bd. Lacul 
Tei, nr. 122-124, Blocul Adminis-
trativ, camera nr.13, parter. Data 
interviului va fi anunţată după 
proba scrisă.  Relaţii suplimentare la 
sediul U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau 
la telefon: 0212421208, persoană de 
contact: Dragomir Margareta.

l Univers i tatea Tehnică de 
Construcţii București (U.T.C.B.) cu 
sediul în București, Bd.Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, organizează 
concurs, conf. HG nr. 286/2011, 
pentru ocuparea postului contrac-
tual temporar, vacant 1/2 normă,  de 
subinginer (SSD) în ștatul de funcţii 
de la Cămine-Cantină în subordinea 
Direcţiei Tehnice. Condiţii specifice: 
studii superioare de scurtă durată în 
știinţe tehnice,  experienţă în muncă 
de minimum 10 ani în domeniul 
RSVTI (responsabil cu suprave-
gherea și verificarea tehnică a insta-
laţiilor), autorizaţie RSVTI ( să nu 
fie expirată), spirit de ordine și 
disciplină, corectitudine, abilităţi de 
comunicare, organizare, negociere, 
lucru în echipă, cunoștinţe de legis-
laţie ISCIR-Prescripţii Tehnice (PT) 
- normative elaborate de către 
ISCIR care cuprind cerinţele 
minime obligatorii privind insta-
larea, punerea în funcţiune, utili-
zarea, întreţinerea, repararea și 
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verificarea tehnică periodică a echi-
pamentelor /instalaţiilor care intră 
sub incidenţa ISCIR şi nu a încetat 
contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 
5 ani. Constituie avantaj şi absol-
virea altor cursuri de specializare în 
domeniul postului scos la concurs. 
Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este: 24.05.2019 la sediul 
U.T.C.B., Blocul Administrativ, 
camera nr. 33, în intervalul orar: 
08:00 - 15:30. Proba scrisă va avea 
loc în data 03.06.2019, ora 10:00 la 
sediul U.T.C.B, Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Blocul Administrativ, 
camera nr.104, et.3. Data interviului 
va fi anunţată după proba scrisă. 
Relaţii suplimentare la sediul 
U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau la 
telefon: 0212421208, persoană de 
contact: Dragomir Margareta.

l Univers i tatea  Tehnică de 
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) cu 
sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, organizează 
concurs, conf. H.G. nr.286/2011, 
pentru ocuparea postului contrac-
tual temporar, vacant de secretar 
(SSD) din cadrul Secretariatului 
Facultăţii de Utilaj Tehnologic. 
Condiţii specifice: diplomă de  absol-
vire studii superioare de scurtă 
durată, cu vechime în activitatea de 
secretariat facultate de minimum 20 
ani, abilităţi de comunicare, cunoş-
tinţe de operare calculator (MS 
Office, Internet, Mail) şi cunoştinţe 
limbi străine, nivel mediu: limba 
engleză. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 24.05.2019 la sediul 
U.T.C.B., din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, în intervalul 
orar: 08:00 - 15:30. Proba scrisă va 
avea loc în data de  03.06.2019, ora 
9:00 la sediul Facultăţii de Utilaj 
Tehnologic, Calea Plevnei, nr.59, 
camera nr. C6. Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Relaţii suplimentare la sediul 
U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, pe www.utcb.ro 
sau la telefon: 0212421208, persoana 
de contact: Dragomir  Margareta.

l Primăria Comunei Cornu Luncii 
organizează concurs de promovare 
în grad profesional imediat superior 
celui deţinut, a unui funcționar 
public din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Cornu Luncii care ocupă urmă-
toarea funcţie publica de execuţie, 
astfel: - consilier, clasa I, grad profe-
sional asistent în consilier, clasa I, 
grad principal la Compartimentul 
asistenta sociala si autoritate tute-
lara. 1. Examenul de promovare în 
grad profesional imediat superior 
celui deţinut, pentru funcţionarii 
publici de execuție din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului 
Comunei Cornu Luncii va avea loc 
la sediul Primăriei Comunei Cornu 
Luncii din comuna Cornu Luncii, 
judeţul Suceava,  în data de 

18.06.2019, ora 10:00 - proba scrisă, 
iar proba interviului în termen de 
maxim 5(cinci) zile lucrătoare ,de la 
susținerea probei scrise. Condiţii de 
participare: Pentru a participa la 
examenul care se organizează în 
vederea promovării în grad profesi-
onal imediat superior celui deţinut, 
funcţionarii publici de execuție din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: -  să 
aibă cel puţin 3 ani vechime în 
gradul profesional al funcţiei publice 
din  care promovează; - să fi obţinut 
cel puţin calificativul “bine” la 
evaluarea anuală a performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani calen-
daristici; - să nu aibă în cazierul 
administrativ o sancţiune discipli-
nară neradiată în condiţiile Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Dosarul de concurs, cuprinzând 
documentele menționate în HG nr. 
611/2008, se va depune de către 
candidați în termen de 20 zile de la 
data afişării anunţului privind orga-
nizarea examenului de promovare. 
Dosarul de concurs va conţine în 
mod obligatoriu: a) copie de pe 
carnetul de muncă sau adeverinţa 
eliberată de compartimentul de 
resurse umane în vederea atestării 
vechimii în gradul profesional din 
care se promovează; b) copii de pe 
rapoartele de evaluare a performan-
ţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani; c) formularul de 
înscriere prevăzut în anexa nr. 3. I. 
BIBLIOGRAFIA pentru concursul 
de promovare în grad profesional 
imediat superior celui deţinut de 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent în consilier, clasa I, grad 
principal la Compartimentul asis-
tenta sociala si autoritate tutelara. 1. 
Constituția României; 2. Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu 
completările şi modificările ulteri-
oare; 3. Legea nr. 7/2004 privind 
Codul de conduită a funcţionarilor 
publici, republicată, cu completările 
şi modificările ulterioare; 4. Legea 
nr.61/1993 privind alocația de stat 
pentru copii republicată, cu comple-
tările şi modificările ulterioare; 5. 
Legea  nr. 448/2006 privind protecția 
şi promovarea drepturilor persoa-
nelor cu handicap cu completările şi 
modificările ulterioare; 6. Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, republicată; 7. Legea nr. 
277/2010 privind alocația pentru 
susținerea familiei, republicată; 8. 
Legea nr.248/2015 privind stimu-
larea participării în învățământul 
preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate, cu modificările 
ulterioare; 9. Legea nr. 215/2001- 
Legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu completările şi modi-
ficările ulterioare; Notă: Legislația se 
va studia având în vedere modifică-
rile legislative intervenite până la 
data publicării anunțului. Relaţii 
suplimentare cu privire la conţinutul 
dosarului, bibliografie, etc. se pot 
obţine de la sediul Primăriei 

Comunei Cornu Luncii, telefon 
0230542296, persoană de contact - 
Oiaga Constantin.

l Primaria comunei Balcani  orga-
nizează concurs de ocupare a func-
tiei publice vacante de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent, in cadrul 
Compartimentului tehnic si de urba-
nism, amenajare a teritoriului, relatii 
cu investitori, management de 
proiecte, achizitii publice. Probele 
stabilite pentru examenul de ocupare 
a functiei publice sunt: 1. Proba 
scrisa - in data de 19 iunie 2019 ora 
10,00 la sediul institutiei – Comuna 
Balcani, judetul Bacau; 2. Interviul 
- in data de 21 iunie 2019 ora 10,00 
la sediul institutiei – Comuna 
Balcani, judetul Bacau; Conditii de 
participare la concurs: Pentru 
ocuparea functiei publice trebuie 
indeplinite urmatoarele conditii - 
conditiile specifice prevazute la art. 
54 din Legea nr. 188/1999, republi-
cata si actualizata;  - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă.- condiţia 
minima de vechime în specialitatea 
studiilor necesare participării la 
concursul de recrutare - un an 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie de grad profesional asis-
tent din clasa I. Dosarele de inscriere 
la examen se pot depune de catre 
candidati  in termen de 20 zile de la 
data afisarii anuntului in Monitorul 
Oficial. Date de contact:  Telefon 
0234/380680; e-mail: primariabal-
cani@yahoo.com

l Consiliul Judeţean Suceava 
anunță: Consiliul Judeţean Suceava 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuală de 
execuţie vacantă de îngrijitor la 
Biroul administrativ al Serviciului 
logistic din cadrul Direcției organi-
zare. Concursul se organizează la 
sediul Consiliului Judeţean Suceava, 
în data de 10.06.2019, orele 10:00, 
proba scrisă şi în data de 14.06.2019, 
orele 10:00, proba practică. Interviul 
va avea loc într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei practice. I.
Condiţii generale: -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art. 3 din Regulamentul -cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. II.
Condiţiile specifice: -studii generale; 
-vechimea în muncă minimă nece-
sară: 6 luni. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afişării 
anunțului, la registratura Consiliului 
Judeţean Suceava din str. Ştefan cel 
Mare nr. 36. Relaţii suplimentare cu 
privire la conţinutul dosarului, bibli-

ografie, etc. se pot obţine de la: 
-avizierul instituţiei; -secretarul 
comisiei, tel. 0230/210148, interior 
142.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, 
Jud. Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de execuţie, pe 
perioadă determinată de 36 de luni, 
din cadrul Serviciului Cadastru - 
Biroul Înregistrare Sistematică, 
pentru implementarea Programului 
naţional de cadastru şi carte 
funciară, conform H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, după cum urmează: 1 post de 
consilier gradul II. Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisă în data 
de 10.06.2019: ora 10,00. Proba 
interviu în data de 13.06.2019: ora 
10,00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -nivelul studi-
ilor: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă sau studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul geodezie, inginerie geode-
zică, inginerie civilă, îmbunătăţiri 
func iare ,  cadas t ru ,  jur id ic , 
economic, ştiinţe administrative, 
administraţie publică; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 6 luni; 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 31.05.2019, ora 14.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Locul de desfă-
şurare al  concursului:  sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Relaţii supli-
mentare la sediul instituţiei, Giurgiu, 
B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, Jud. 
Giurgiu, persoana de contact: Chire-
ceanu Marinela, tel. 0246216444, int. 
120, e-mail gr@ancpi.ro sau pe site-
ul: www.ocpigiurgiu.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, 
Jud. Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de execuţie, pe 
perioadă nedeterminată, din cadrul 
Serviciului Cadastru - Comparti-
mentul Avize şi Recepţii, conform 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum 
urmează:1 post de consilier cadastru 
gradul I. Concursul se va desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 
10.06.2019: ora 10,00. Proba interviu 
în data de 13.06.2019: ora 10,00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -nivelul studi-
ilor: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă sau studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul cadastru, geodezie, topo-
grafie, măsurători terestre; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 3 ani şi 6 
luni; Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 

data de 31.05.2019, ora 14.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Giurgiu. Locul de 
desfăşurare al concursului: sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Relaţii supli-
mentare la sediul instituţiei, Giurgiu, 
B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, Jud. 
Giurgiu, persoana de contact: Chire-
ceanu Marinela, tel. 0246216444, int. 
120, e-mail gr@ancpi.ro sau pe site-
ul: www.ocpigiurgiu.ro.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bacău organizează concurs de recru-
tare în data de 18 iunie 2019, ora 
10.00- proba scrisă, pentru două 
funcții publice de execuție vacante de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
superior, Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizații. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada 17 
mai-5 iunie 2019, inclusiv, la sediul 
agenției din Bacău, B-dul Oituz, nr.23 
şi trebuie să conțină documentele 
prevăzute  la  ar t .49  d in  HG 
nr.611/2008. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
Funcționarilor Publici, republicată cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniile de studii universitare: 
inginerie chimică, ştiința mediului, 
inginerie civilă şi instalații, inginerie 
energetică, inginerie geologică, mine, 
petrol şi gaze, agronomie, silvicul-
tură, ingineria produselor alimentare, 
inginerie mecanică, inginerie indus-
trială, ingineria materialelor, ingi-
ner ia  mediu lu i ;  -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice minimum 7 ani. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
pe pagina de internet: http://www.
apmbc.anpm.ro şi de la doamna 
Genica Oprea, consilier, telefon: 
0234.512.750, fax: 0234.571.056, 
e-mail: office@apmbc.anpm.ro.

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale OMS 
nr.284/2007, privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor/exame-
nelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din 
spitalele publice, modificat de art.1 
din OMS nr.954/2017, a Dispoziției 
Preşedintelui Consiliului Județean 
Vaslui, privind aprobarea Metodolo-
giei de organizare şi desfăşurare a 
concursului/examenului pentru 
ocuparea funcțiilor specifice comite-
tului director din Spitalul Județean 
de Urgență Vaslui. Spitalul Județean 
de Urgență Vaslui, cu sediul în 
Vaslui, str.Ştefan cel Mare, nr.233, 
județul Vaslui, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director al 
unităţii, după cum urmează: -1 post 
de director medical; -1 post de 
director financiar contabil; -1 post de 
director de îngrijiri. La concurs/
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examen se pot înscrie candidaţii care 
îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale şi specifice. Criteriile gene-
rale sunt următoarele: a)au domici-
liul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 
i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare. Crite-
riile specifice sunt următoarele: a)
pentru directorul medical: 1.sunt 
absolvenţi de învăţământ universitar 
de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
medicină, specializarea medicină; 
2.sunt confirmaţi cel puţin medic 
specialist; 3.au minimum 5 ani 
vechime în specialitatea respectivă; 
b)pentru director financiar contabil: 
1.sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în profil economic; 2.au cel puţin 2 
ani vechime în specialitatea studi-
ilor; 3.deţin certificatul de atestare a 
cunoştinţelor dobândite în domeniul 
Sistemului european de conturi, 
precum şi de cunoaştere a reglemen-
tărilor europene în domeniu; c)
pentru directorul de îngrijiri: 1.sunt 
asistenţi medicali generalişti princi-
pali; 2.au cel puţin 2 ani vechime ca 
asistenţi medicali generalişti princi-
pali; 3.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă sau scurtă 
durată, cu diplomă de licenţă/absol-
vire. Concursul/examenul pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director al unităţii se va orga-
niza la sediul unităţii: -în data de 
10.06.2019, ora 11.00- proba scrisă; 
-în data de 13.06.2019, ora 12.00- 
susţinerea orală a proiectului de 
specialitate; -în data de 14.06.2019, 
ora 12.00- interviul de selecţie. 
Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 31.05.2019. Bibliografia 
pentru concurs/examen şi teme-
le-cadru pentru proiectul de specia-
litate se afişează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui şi se 
publică pe site-ul spitalului: www.
sjuvaslui.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefonul: 0235.317.224, 
Serviciul RUONS.

l Scoala Nationala de Sanatate 
Publica, Management si Perfectio-
nare in Domeniul Sanitar Bucuresti 
organizeaza concurs pentru ocuparea 
postului temporar vacant de Analist 
(programator) ajutor debutant din 
data de 01.06.2019, pe perioada 
concediului de maternitate, din 
cadrul Centrului de Cercetare si 
Evaluare a Serviciilor de Sanatate 

1.Conditii generale si specifice: - 
indeplinirea conditiilor prevazute la 
art.3 din ANEXA la H.G.nr.286/2011, 
cu modificarile si completarile ulteri-
oare; -sa aiba studii medii cu diploma 
de bacalaureat sau de absolvire a 
invatamantului postliceal cu speciali-
tate in informatica 2.Concursul vor 
avea loc la sediul Scolii Nationale de 
Sanatate Publica, Management si 
Perfectionare in Domeniul Sanitar 
Bucuresti din Str.Vaselor nr.31, 
Sector.2, Bucuresti si se va desfasura 
astfel: -afisarea rezultatului selectiei 
dosarelor de concurs: 27.05.2019; 
-proba practica la data de 03.06.2019, 
ora 11.00; -interviul la data de 
05.06.2019, ora 12.00. 3.Dosarele de 
inscriere la concurs pentru postul 
vacant se vor depune la sediul Scolii 
Nationale de Sanatate Publica, 
Management si Perfectionare in 
Domeniul Sanitar Bucuresti, la 
Secretariat ,  pana la  data de 
24.05.2019 ora 16:00. 4.Relatii supli-
mentare puteti obtine de la Compar-
timent RUNOS al SNSPMPDSB, 
tel.021.252.78.34 /int.105- pers.de 
contact: Ilina Constantin

l Direcţia de Impozite şi Taxe 
Locale a Sectorului 5 cu sediul în 
Bucureşti, str. Mihail Sebastian 
nr.23, bl.S13, sector 5, organizează 
concurs în data de 20.06.2019 (proba 
scrisa) -ora 10:00, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante, 
după cum urmează: Serviciul  
Evidenţa Venituri; -1 funcție publică 
de execuție de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent; studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ştiinţe economice; vechime  -1 an 
în specialitatea studiilor necesare 
exerc i tăr i i  funcţ ie i  publ ice . 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -depunerea 
dosarelor se face în termen de 
maxim 20 zile de la data apariţiei 
anunţului  în Monitorul Oficial al 
României, partea a- III -a, în peri-
oada 17.05.2019 -05.06.2019 la 
sediul DITL Sector 5 din  Bucureşti 
Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 
sector 5 -Compartimentul Resurse 
Umane şi SSM; -proba scrisă se va 
desfăşura în data de 20.06.2019  ora 
10.00 la sediul DITL Sector 5 din  
Bucureşti Str. Mihail Sebastian 
nr.23, bl. S13 sector 5; -interviul va 
avea loc, după proba scrisă, la o dată 
care va fi anunţată ulterior. Condi-
ţiile generale pentru participare la 
concurs, condiţiile specific, biblio-
grafia şi atribuţiile din fişele de post 
sunt afişate pe pagina oficială (www.
ditl5.ro),  precum şi la avizierul 
Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale 
a Sectorului 5 cu sediul în Bucureşti, 
str. Mihail Sebastian nr. 23, bl.S13, 
sector 5. Relaţii  suplimentare cu 
privire la acest concurs se pot obţine 
la sediul DITL Sector 5 din Str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13, 
sector 5, tel. 0724500063– inspector 
Samoilă Cristina în cadrul  Compar-
timentului Resurse Umane şi SSM, 
e-mail: samoila.petruta@ditl5.ro.

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, cu sediul în Bd. Gheorghe 
Magheru nr. 7, sector 1, Bucureşti, 
scoate la concurs în data de 
20.06.2019, ora 10:00, la sediul Auto-
rităţii, funcţia publică de execuţie 
vacantă de consilier, gradul profesi-
onal 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 funcţionarilor publici, repu-
blicată (r2), cu modificările şi 
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 fundamental -Științe 
sociale, Ramura de ştiință: Științe 
juridice, Sociologie (domeniile de 
licenţă Sociologie şi Asistenţă 
Socială) sau Psihologie şi Științe 
Comportamentale (domeniul de 
licență Psihologie); -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minimum 7 
ani; Dosarul de concurs va conţine 
următoarele documente: a) formu-
larul de înscriere prevăzut în anexa 
nr. 3 din H.G. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; b) curriculum vitae, 
modelul comun european; c) copia 
actului de identitate; d) copii ale 
diplomelor de studii, certificatelor şi 
altor documente care atestă efectu-
area unor specializări şi perfecțio-
nări; e) copia carnetului de muncă şi 
după caz, a adeverinței eliberate de 
angajator pentru perioada lucrată, 
care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcției publice; f) 
copia adeverinței care atestă starea 
de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; 
g) 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 şi se 
testează prin probă suplimentară; h) 
cazierul judiciar; i) declarația pe 
propria răspundere sau adeverința 
care să ateste calitatea sau lipsa 
calității de lucrător al Securității sau 
colaborator al acesteia; j) 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 conformi-
tatea cu originalul de către secre-
t a r u l  c o m i s i e i  d e  c o n c u r s . 
Bibliografia se publică pe site-ul 
Autorităţii: www.copii.ro. Dosarele 
de concurs se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare se 
obţin la telefon: 021/310.07.89 
(int.149).

l C.S.N. Sala Polivalentă Bucureşti, 
instituţie publică cu personalitate 
juridica în subordinea Ministerului 
Tineretului şi Sportului, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Piscului, nr. 10, 
sector 4, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: -1 
post de consilier grad profesional I 
-Compartimentul Economic- nivel 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă -DSU-D/ M -Contabili-
tate, Economie, Finante, vechime in 
specilitatea studiilor de minimum 5 
ani; -1 post de consilier grad profesi-
onal I -Serviciul Resurse Umane, 
Salarizare, Patrimoniu-Investitii si 
Secretariat- nivel studii superioare  
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
–DSU-D/ M -Drept, Stiinte adminis-
trative, Sociologie, vechime in speci-
litatea studiilor de minimum 5 ani; 
Concursul va consta în trei etape 
succesive, după cum urmează: 
•selecția dosarelor; •proba scrisă; 
•interviul. Concursul va avea loc în 
data de  11.06.2019, ora 10.00, la 
sediul Complexului Sportiv Naţi-
onal „Sala Polivalenta” Bucuresti, 
Str. Calea Piscului nr.10, Sector 4, 
iar -în data de 17.06.2019-  ora 10.00 
–proba interviu. În vederea partici-
pării la concurs, candidaţii depun 
dosarul de concurs începand cu  
20.05.2019 pân la data de 31.05.2019  
inclusiv, între orele 10.00 –16.00 
(luni-joi), 10.00 –14.00 (vineri), la 
sediul Complexului Sportiv Naţi-
onal „Sala Polivalenta” Bucureşti, 
Calea Piscului nr.10, sector 4, parter, 
secretariat. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la nr.  de telefon: 
021.316.72.76.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi: -34 posturi vacante de asis-
tent medical -medicină generală, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: -nivel de studii -postliceale; 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea medi-
cină generală; diplomă de bacalau-
rea t ;  c e r t i f i ca t  de  membru 
OAMGMAMR -asistent medical 
generalist, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit 
de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent 
medical generalist (pentru persoa-
nele care exercită profesia de asis-
tent medical generalist), avizat şi 
valabil la data concursului, sau de 
adeverinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMGMAMR 
(în cazul persoanelor care nu exer-
cită profesia de asistent medical 
generalist); nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: minim 6 luni ca 
asistent medical generalist (să nu 

deţină gradul principal ca asistent 
medical generalist). Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă 
-10.06.2019 ora 09,00, interviu 
-18.06.2019 şi 19.06.2019 ora 09,00 
la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 20.05.2019 -31.05.2019. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str.Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1–telefon 
021.319.30.51 –61 interior 142. -1 
post vacant de post de asistent 
medical principal -specialitatea 
dietetică, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -nivel de studii 
-postliceale; diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conf. H.G. nr.797/1997, în speciali-
tatea medicină generală/ dietetică; 
adeverinţă examen de grad principal 
-dietetică; diplomă de bacalaureat; 
certificat de membru OAMGMAMR 
-asistent medical principal speciali-
tatea dietetică, avizat şi valabil la 
data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei de asistent 
medical principal specialitatea diete-
tică (pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical prin-
cipal –specialitaea dietetică), avizat 
şi valabil la data concursului, sau de 
adeverinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMGMAMR 
(în cazul persoanelor care nu exer-
cită profesia de asistent medical 
principal- specialitatea dietetică); 
nivel de acces la informaţii clasifi-
cate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat „admis”; 
vechime: minim 5 ca asistent 
medical (să deţină gradul profesi-
onal de asistent medical principal 
-specialitatea dietetică). Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă 
-10.06.2019 ora 09:00, interviu- 
18.06.2019 şi 19.06.2019 ora 09:00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 20.05.2019- 31.05.2019. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1- telefon 
021.319.30.51 -61 interior 142. - 9 
posturi vacante de infirmieră debu-
tant, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -nivel de studii 
-minim generale; act doveditor al 
studiilor absolvite; nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate  sau a  cert i f icatului  de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; vechime: 
-Concursul se va desfăşura astfel: 
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proba scrisă- 11.06.2019 ora 09,00, 
interviu –19.06.2019 şi 20.06.2019 
ora 09,00 la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 20.05.2019 -31.05.2019. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str.Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1 –telefon 
021.319.30.51 -61 interior 108. -12 
posturi vacante de îngrijitoare, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: -nivel de studii -minim 
generale; act doveditor al studiilor 
absolvite; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat „admis”; 
vechime: nu e cazul. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă– 
11.06.2019 ora 09,00, interviu 
-19.06.2019 şi 20.06.2019 ora 09,00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 20.05.2019 -31.05.2019. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi  la 
S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str.Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1 -telefon 
021.319.30.51 -61 interior 108. -19 
posturi vacante de registrator 
medical debutant, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: -nivel 
de studii -medii de specialitate sau 
studii medii; diplomă de bacalau-
reat; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat „admis”; 
vechime: -Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă -10.06.2019 ora 
09,00, interviu -18.06.2019 şi 
19.06.2019 ora 09,00 la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr.Carol Davila”. Perioada 
de depunere a dosarelor de înscriere 
la  concurs  e s te :  20 .05 .2019 
-31.05.2019. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1 
-telefon 021.319.30.51 -61 interior 
162. -1 post vacant de referent de 
specialitate debutant, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel 
de studii -superioare în ştiinţe juri-
dice; act doveditor de absolvire a 
studiilor -diplomă de licenţă însoţită 
de suplimentul descriptiv (foaia 
matricolă); diplomă de bacalaureat; 
nivel de acces la informaţii clasifi-
cate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului 
de securitate; vechime:- Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă 
-10.06.2019 ora 09,00, interviu 

-18.06.2019 ora 09,00 la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr.Carol Davila”. Perioada 
de depunere a dosarelor de înscriere 
la  concurs  e s te :  20 .05 .2019 
-31.05.2019. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1 
-telefon 021.319.30.51 -61 interior 
560.

l Inspectoratul de Stat în Construcții 
-ISC scoate la concurs funcţiile 
publice de execuţie vacante, pe peri-
oadă nedeterminată: -Inspector în 
construcții, clasa I, gradul profesional 
debutant, Specializarea Științe ingi-
nereşti la Compartimentul Control şi 
Inspecție în Construcții, Inspecto-
ratul Județean în Construcții Tulcea, 
Inspectoratul Regional în Construcții 
Sud-Est; -Inspector în construcții, 
clasa I, gradul profesional debutant, 
Specializarea Construcții Civile, 
Industriale şi Agricole (CCIA) la 
Compartimentul Control şi Inspecție 
în Construcții, Inspectoratul Jude-
țean în Construcții Dolj, Inspecto-
ratul Regional în Construcții 
Sud-Vest Oltenia; -Inspector în 
construcții, clasa I, gradul profesional 
debutant, Specializarea Construcții 
Civile, Industriale şi Agricole (CCIA) 
la Compartimentul Control şi 
Inspecție în Construcții, Inspecto-
ratul Județean în Construcții Gorj, 
Inspectoratul Regional în Construcții 
Sud-Vest Oltenia; -Inspector în 
construcții, clasa I, gradul profesional 
asistent, Specializarea Construcții 
Civile, Industriale şi Agricole (CCIA) 
la Compartimentul Control şi 
Inspecție în Construcții, Biroul în 
Construcții Sector 5, Inspectoratul în 
Construcții al Municipiului Bucu-
reşti, Inspectoratul Regional în 
Construcți i  Bucureşti  -Ilfov; 
-Inspector în construcții, clasa I, 
gradul profesional asistent, Speciali-
zarea Științe inginereşti la Comparti-
mentul Control şi Inspecție în 
Construcții, Inspectoratul Județean 
în Construcții Arad, Inspectoratul 
Regional în Construcții Vest; 
-Inspector în construcții, clasa I, 
gradul profesional principal, Specia-
lizarea Construcții Civile, Industriale 
şi Agricole (CCIA) la Comparti-
mentul Control şi Inspecție în 
Construcții, Inspectoratul Județean 
în Construcții Mehedinți, Inspecto-
ratul Regional în Construcții 
Sud-Vest Oltenia; -Inspector în 
construcții, clasa I, gradul profesional 
principal, Specializarea Instalații 
pentru Construcții la Serviciul Coor-
donare ,  Control  Cal i tate  în 
Construcții -Direcția Coordonare, 
Control şi Sinteză a Activității de 
Control şi Avizare -ISC -aparatul 
central; -Inspector în construcții, 
clasa I, gradul profesional superior, 
Specializarea Construcții Civile, 
Industriale şi Agricole (CCIA) la 
Serviciul Coordonare, Control Cali-
tate în Construcții -Direcția Coordo-
nare, Control şi Sinteză a Activității 
de Control şi Avizare -ISC -aparatul 
central; -Inspector în construcții, 

clasa I, gradul profesional superior, 
Specializarea Construcții Civile, 
Industriale şi Agricole (CCIA) la 
Compartimentul Control şi Inspecție 
în Construcții, Inspectoratul Jude-
țean în Construcții Iaşi, Inspectoratul 
Regional în Construcții Nord-Est; 
-Inspector în construcții, clasa I, 
gradul profesional superior, Speciali-
zarea Științe inginereşti la Comparti-
mentul Control şi Inspecție în 
Construcții, Inspectoratul Județean 
în Construcții Olt, Inspectoratul 
Regional în Construcții Sud-Vest 
Oltenia; -Inspector în construcții, 
clasa I, gradul profesional superior 
-Specializarea Construcții Civile, 
Industriale şi Agricole (CCIA) la 
Compartimentul Coordonare Control 
Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi 
Autorizarea Construcțiilor, Serviciul 
Coordonare a Activității de Control, 
Inspectoratul Regional în Construcții 
Sud-Vest Oltenia. Condiții de partici-
pare: -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în ştiințe inginereşti: specializarea 
„Construcții Civile, Industriale şi 
Agricole”,  „Instalați i  pentru 
Construcții” şi „Științe Inginereşti”; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
-Inspector în construcții, clasa I, grad 
profesional debutant -fără vechime; 
-Inspector în construcții, clasa I, grad 
profesional asistent -minimum 1 an 
vechime; -Inspector în construcții, 
clasa I, grad profesional principal 
-minimum 5 ani vechime; -Inspector 
în construcții, clasa I, grad profesi-
onal superior -minimum 7 ani 
vechime. Condiții specifice pentru 
inspectorii în construcții: Aviz 
medical de la medicina muncii cu 
specificația „apt pentru lucrul la înăl-
țime”. Proba scrisă a concursului se 
va desfăşura în data de 18.06.2019, 
ora 10.00, la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcții -ISC din Bucu-
reşti, str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. 
Data şi ora interviului se afişează, 
obligatoriu, odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării prezen-
tului anunț în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Inspectoratului de Stat în Construcții 
-ISC, etajul 5, camera 3. Condițiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se vor afişa la sediul Inspectoratului 
de Stat în Construcții -ISC şi pe 
site-ul ISC (www.isc.gov.ro). Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon: 021.318.17.00; 
interior: 126.

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă şi teren 3.500 mp, preţ 
250.000 Euro sau teren 1800 mp/ 45 
Euro mp Hălchiu, jud. Braşov, preţ 
n e g o c i a b i l .  0 7 2 2 / 7 9 5 . 0 2 9 ; 
0726/060.126.

l Vând casă munte 4 camere, 
dependinţe, gaz, canal, grădină 1000 
mp. 0762/765.659.

CITAŢII
l Vasilică Mihaela Georgiana 
citează paratul Vasilică Marinică 
ultim domiciliu Dărmăneşti, str. 
Forestierului 11, jud. Bacău, la Jude-
c ă t o r i a  M o i n e ş t i ,  d o s a r 
1475/260/2018, obiect divorţ, termen 
19.09.2019.

l Intimatul Cioroianu Ion este 
chemat în judecată, în apel, la data 
de 04.06.2019, ora 09.00, la Tribu-
nalul Dolj, dosar nr.7787/215/2018, 
complet C10A, în proces cu Andrei 
Simona.

l Subscrisa Instant Pellet SRL este 
chemată în data de 12.06.2019 la 
TRIBUNALUL ARGEȘ în dosar cu 
numărul 80/109/2016*, complet 
C4-fond civil, ora 14.00, în contra-
dictoriu cu CEZ Vânzare SA, în 
proces având ca obiect pretenții.

l Numita Spătărelu Lidia, cu 
ultimul domiciliu cunsocut în 
comuna Cârcea, str.Prunului, nr.3, 
jud.Dolj, este chemată în judecată de 
S t a n c u  R o d i c a ,  î n  d o s a r u l 
nr.15710/215/2018, af lat pe rolul 
Judecătoriei Craiova, cu termen de 
judecată la 27.06.2019, în dosarul 
având ca obiect ieşirea din indivi-
ziune după autorii Spătărelu Elena 
şi Spătărelu Gheorghe.

l Numitul Chiorescu D.Gheorghe, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Vorniceni, comuna Vorniceni, este 
citat la Judecătoria Săveni, pe data 
de 06.06.2019, în calitate de intimat 
în dosarul civil nr. 2230/297/2018, 
având ca obiect înlocuire amendă cu 
muncă în folosul comunității, în 
proces cu Primăria Comunei Vorni-
ceni. 

l Subscrisul CREDIDAM - Centru 
Român pentru Administrarea Drep-
turilor Artiştilor Interpreți, cu sediul 
în str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, 
Bucureşti, reprezentat prin director 
general Ștefan Gheorghiu, în calitate 
de  reclamant  în  dosarul  nr. 
32738/3/2018 aflat pe rolul Secției a 
V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, 
având ca obiect drepturile conexe 
datorate artiştilor interpreți, cităm 
pârâta, SC Codemor Tradițional 
SRL, cu sediul social în Municipiul 
Deva, str. Ioan Corvin, bloc G, ap. 
Garaj nr. 6, jud. Hunedoara, înregis-
trată la Registrul Comerțului sub nr. 
J20/124/2016 şi CUI 35542802, să se 
prezinte la termenul de judecată din 
data de 06.06.2019, ora 8:30, cam. 
101, Complet PI 1.

l Tureatcă D. Ilie chem în instanţă 
pe Ciuclea Stelian, cu domiciliul 
necunoscut, la Judecătoria Săveni, 
dosar nr. 1431/297/2016, în data de 
06.06.2019, având ca obiect fond 
funciar.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Tătăranu, din județul Vrancea, 
anunță publicarea documentelor 

tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.20 şi 22 înce-
pând cu data de 20.05.2019 pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei, conform art.14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura generala 
privind debitoarea SC Drumuri si 
Poduri Prahova SA,  in Dosarul nr. 
7756/105/2011, Tribunal Prahova, 
conform Sentinței nr. 470 din 
10.05.2019 cu termenele: depunere 
declarații creanță 24.06.2019, întoc-
mirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 24.07.2019, întocmirea 
tabelului definitiv consolidat 
23.08.2019.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura simplifi-
cata  in dosarul nr. 2850/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentintei 
nr. 446/22.04.2019  privind pe SC 
PEDA BUSINESS UTIL SRL.

l Societatea Ceprohart SA anunţă 
investitorii şi acţionarii că Raportul 
pe trimestrul I 2019, întocmit în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
24/2017 şi a Regulamentului ASF nr. 
5/2018 poate fi consultat la sediul 
societăţii din Brăila, B-dul. Al. I. 
Cuza nr. 3 sau la adresa de web: 
www.ceprohart.ro, începând cu data 
de 17.05.2019.

l Foaliş Romulus şi Foaliş Mariana 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„construire hală metalică”, propus a 
fi amplasat în localitatea Vladimi-
rescu, DJ 709, CF316166 Vladimi-
rescu. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM din Arad, str. Splaiul Mureş, 
FN, jud. Arad şi la sediul titularului 
în str. Gării nr. 27, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 8.00-16.00. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Arad, din Arad, str. 
Splaiul Mureş, FN, jud. Arad.

l S.C. Hog Slat S.R.L., cu sediul în 
Arad, str. Păstorului nr. 28, doreşte 
să obţină autorizaţie de mediu 
pentru punctul de lucru al firmei de 
la aceeaşi adresă, unde se desfăşoară 
activitatea principală cod CAEN 
2361 „Fabricarea produselor din 
beton pentru construcţii”, având ca 
principale faze ale procesului tehno-
logic prepararea betonului, reali-
zarea armăturii, turnare beton în 
matrițe, pe mese vibratoare, matu-
rarea şi uscarea prin aburire, 
decofrare, stocare în vederea livrării. 
Activităţi secundare cod CAEN 
1624, 2223, 2361, 2511, 2825, 2829, 
2830 şi 4675, la fel ca şi cea princi-
pală,  au ca obiect fabricarea de 
subansamble pentru crescătorii de 
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GATA!
Simplu, nu?

porci, prin debitare, sudare, asam-
blare profile metalice, lemn sau 
plastic. Măsuri de protecţie a facto-
rilor de mediu: apă - deversare la 
canalizarea municipală, parţial 
vidanjare, sol - spaţiul de lucru 
betonat, aer - manipulare ciment prin 
ţevi. Deşeurile rezultate - menajere, 
ambalaje şi industriale (fier vechi) se 
ridică de către prestatori autorizaţi.  
Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei de Protecţia 
Mediului Arad, Str. Splaiul Mure-
şului FN, tel.0257/280331, tel/fax. 
0257/280996. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic, la secretariatul 
Agenţiei de Protecţia Mediului Arad, 
str. Splaiul Mureşului FN, timp de 
zece zile lucrătoare după data publi-
cării prezentului anunţ.

l Anunt 2, In etapa 1 de pregatire a 
elaborarii PUZ-ului initiat de inves-
titor privat dezbatere publica, 
14.05.2019 Referitor la intentia de 
elaborare PUZ „Extindere zonă 
industrie nepoluantă, depozitare şi 
servicii”. Initiator PUZ -S.C Arsat 
Industrie SRL prin Ghinea Andrei, 
Primarul orasului Pecica in calitate 
de emitent al Certificatului de Urba-
nism si in conformitate cu prevede-
rile art.35, alin 2 din Anexa la 
Ordinul MDRT nr 2701/2010, organi-
zeaza dezbatere publica pentru iden-
tificarea oportunitatii in interes 
public a PUZ-ului. Initiatorul 
PUZ-ului este investitorul privat.S.C. 
Arsat Industrie SRL prin Ghinea 
Andrei, proprietari al terenului, 
avand o suprafata de 93600  mp, 
situat pe teritoriul administrativ al 
orasului Pecica, extravilanul locali-
tatii Pecica, identificat prin: CF 
309822; nr. cad 2594, top 139.747/8,S 
= 5.000mp CF 307467; nr. cad 
307467,S =  5.000 mp CF 308548; nr. 
cad 308548, S = 7.210 mp CF 308550; 
nr. cad 308550, S = 7.520 mp CF 
308547; nr. cad 308547, S = 6.000 mp; 
CF 312773; nr. cad 312773, S = 
19.100 mp; CF 301229; nr. cad 
301229, S =  5.100 mp; CF 309941; nr. 
cad 309941, S =  5.800 mp; CF 
308598; nr. cad 308598, S = 6.000 mp 
Respective în inxtravilanul localitatii 
PECICA,inscris în CF 310849; nr. 
cad 310849, S = 15.010 mp CF 
308600; nr. cad 308849,S =  11.860 
mp. Suprafata totala = 93.600 mp. 
Publicul si autoritatile interesate 
precum si proprietarii ale caror tere-
nuri vor fi afectate de propunerile 
PUZ-ului sunt invitati sa participle la 
sedinta de dezbatere publica care va 
avea loc in in data de 30.05.2019 , ora 
10:00, la sediul Primariei Pecica, 
str.2, nr.150, Biroul  Urbanism si 
Amenajare a Teritoriului. Dezbaterea 
este deschisa publicului interesat.

l Gavrilut Alexandru-Waleed  
avand domiciliul in Mun.Bucuresti, 
Sec.1, Str.Demetru I. Dobrescu, nr.15, 
sc.2, et.9, ap.47 titular al planului 
P.U.Z.-Construire Hale Depozitare, 
jud.Ilfov, comuna Glina, Sat Mano-
lache, str.Caminului, F.n., T1/1, 
P6-101 lot2, N.C.55265,judetul Ilfov, 
anunta publicul interesat asupra 

solicitarii de obtinere a avizului Favo-
rabil. Observatii/comentarii si sugestii 
se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 
6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 
zile calendaristice de la publicarea 
anuntului.

l Popa Simona-Adina avand domi-
ciliul in Mun.Bucuresti, Sec.1, Str.
Cornatel,  nr.2, et.2, ap.6, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte 
P+1+M, Functiuni complementare, 
Amenajare Circulatii, Utilitati, Ridi-
care Topografica, comuna Berceni, 
judetul Ilfov T2, P8/1/48, 49, 50, 
51,51, N.C.64827 anunta publicul 
interesat asupra solicitarii de obtinere 
a avizului Favorabil. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul 
in municipiul Bucuresti, str.Ernest 
Juvara,  nr.3-5,  sector  6  ( te l . 
021/212.56.93), in termen de 15 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului.

l Petre Mihai avand domiciliul in 
comuna Berceni, judetul Ilfov, Bd.1 
Mai,  nr.279, titular al planului 
P.U.Z.-Ansamblu locuinte P+1+M, 
Functiuni complementare, Amena-
jare Circulatii, Utilitati, Ridicare 
Topografica, comuna Berceni, judetul 
Ilfov T16, P41/1/14, 15 N.C.3010, 
64754 anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de Oportunitate. 
Observatii/comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 
6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 
zile calendaristice de la publicarea 
anuntului. 

l S.C. Oxigen Development S.R.L. 
reprezentata de Vochin Ionut 
Constantin cu domiciliul in munici-
piul Bucuresti, str.Popa Soare, 
Nr.14A, etaj 1, cam.2, ap.3, Jud.Ilfov, 
utilizator al terenului T39, P759/4/7,8 
cu nr.cad 58338 in suprafata de 
24.146mp in scopul PUZ-amenajare 
bazin piscicol si exploatare in sistem 
de balastiera-cariera (aluviala) de 
nisip si pietris situat in comuna 
Vidra. anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de Oportunitate. 
Observatii/comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 
6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 
zile calendaristice de la publicarea 
anuntului.

l Nica Adrian-Florin, titular al 
planului P.U.Z.-”construire imobil 
locuinte collective S + P + 5E + 6R”, 
in localitatea  Bragadiru, str. 
Parcului, nr. 20, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinerea a Avizului Favorabil al 
CJ.Ilfov. Documentatia a fost afisata 

pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov, cu sediul in 
Bucuresti, sector 6, str. Ernest 
Juvara, nr.3-5, tel. 021.212.56.93. 
Observatii /comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov in termen de 15 zile calendaris-
tice de la data publicarii anuntului.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL notifica creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii 
generale de faliment a insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014, 
impotriva debitoarei SC Kaproni 
Construct SRL Sediul social comuna 
Blejoi, Str. Soseaua de Centura 
Ploiesti Nord Km. 70, judetul 
P r a h o v a ,  C U I  1 6 8 4 1 8 3 2 , 
J 2 9 / 2 1 4 2 / 2 0 0 4 ,  i n  d o s a r u l 
4954/105/2015 aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova, Secţia a II-a Civila de 
Contencios Administrativ si Fiscal. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului -05.06.2019, 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului suplimentar de creante 
–04.07.2019, termenul tabelului defi-
n i t i v  c o n s o l i d a t  d e  c r e a n t e 
-01.08.2019. Urmatorul termen de 
judecata a fost fixat pentru data de 
2 0 . 0 6 . 2 0 1 9  P e n t r u  r e l a t i i : 
021.318.74.25.

l SC  Max Estate SRL cu sediul în 
str. Traian, nr. 103, etaj 3, birou 5, 
sector 2, Bucureşti, înregistrată la 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. 
nr.33079117 informează pe cei intere-
saţi că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea CAEN 5610 Resta-
urante şi saloane evenimente. Desfă-
şurată în şos. Ciurel nr. 25B, C8, 
sector 6, Bucureşti. Informaţiile se 
pot solicita la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti  din  
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 9,00-
12,00,de luni până vineri. Propune-
rile sau contestaţiile se pot depune la 
şi la sediul  A.P.M. Bucureşti în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezenţului anunţ.

l Anunț public 2. SC Bip Real 
Invest SRL, având sediul în Calea 
Griviței, nr.143, sector 1, localitatea 
Bucureşti, titular al planului PUZ- 
str.Pajurei, nr.3B pentru Ansamblu 
format din clădiri cu destinație 
socială şi locuințe, localitatea Bucu-
reşti, str.Pajurei, nr.3B, sector 1, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menționat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consul-
tată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni 
până vineri între orele 9.00-12.00. 
Observații/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM, în 
termen de 15 zile de la data publicării 

anunțului. Notă: Anunț la depunerea 
notificării- art.9 alin.(1) şi art. 29 alin.
(2).

l Unitatea administrativ -teritoriala 
Ștefan cel Mare, din judetul Neamt, 
anunta publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr. 65, 66, 90, 91, 84 
incepand cu data de 22.05.2019, pe o 
perioada de 60 de zile calendaristice, 
la sediul Primariei Ștefan cel Mare, 
conform art.14, alin.(1) si (2) din 
Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primariei Ștefan cel Mare, si 
pe site-ul Agentiei Nationale de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Sălcuța, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.1 începând cu data de 23.05.2019, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Comunei Sălcuța, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Comuna Feleacu, cod fiscal: 
4354507, sat Feleascu, str.Principală, 
nr.131, județul Cluj, telefon/fax: 
0264.237.097, e-mail: primaria_
feleacu@yahoo.com. Programul 
anual pentru acordarea de finanțări 
nerambursabile din bugetul local al 
Comunei Feleacu pentru anul 2019, 
în domeniile: cultură şi culte, suma 
totală disponibilă este de 190.000Lei. 
A.Programe, proiecte şi acțiuni cultu-
rale: -Sesiunea: se organizează în 
două sesiuni pentru anul 2019, iar 
aplicațiile de finanțare pot fi depuse 
în 30 de zile de la data publicării 
anunţului de participare, care va fi 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, într-un 
cotidian central, respectiv în cel puţin 
două cotidiene locale şi pe site-ul 
autorităţii finanţatoare locale. -Suma 
totală disponibilă, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Feleacu nr.38 din 19 aprilie 
2019, pentru anul 2019 este de 
90.000Lei. -Persoane eligibile: 
persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial, asociaţii ori 
fundaţii constituite conform legii, 
care depun o ofertă culturală. Baza 
legală: -Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare; -Legea nr.98/2016, privind 
achizițiile publice; -Ordonanţa 
Guvernului nr.51/1998, privind îmbu-
nătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. B.Culte religioase. 
-Sesiunea: se organizează în două 

sesiuni pentru anul 2019, iar aplica-
ţiile de finanţare pot fi depuse în 30 
de zile de la data publicării anunţului 
de participare, care va fi publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, într-un cotidian 
central, respectiv în cel puţin două 
cotidiene locale şi pe site-ul autori-
tăţii finanţatoare locale. -Suma totală 
disponibilă, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Feleacu 
nr.38 din 19 aprilie 2019, pentru anul 
2019, este de 100.000Lei. -Persoane 
eligibile: unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din 
România. Baza legală: -Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
-Legea nr.98/2016, privind achizițiile 
publice; -Ordonanţa Guvernului 
nr.82 din 30 august 2001, republicată, 
cu completările ulterioare, privind 
stabilirea unor forme de sprijin finan-
ciar pentru unităţile de cult aparţi-
nând cultelor religioase recunoscute 
din România şi Hotărârea Guver-
nului nr.1470/2002, republicată, 
privind aprobarea Normelor metodo-
logice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind stabi-
lirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din 
România.

l Comuna Ceanu Mare anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Alimentare 
cu apă în localitatea Bolduţ, comuna 
Ceanu Mare, judeţul Cluj”, propus a 
fi amplasat în judeţul Cluj, comuna 
Ceanu Mare, sat Bolduţ, f.n. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, din munici-
piul Cluj-Napoca, str.Calea Doroban-
ţilor, nr.99, în zilele de luni-joi, între 
orele 09.00-14.00, şi vineri, între orele 
09.00-12.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str.
Calea Dorobanţilor, nr.99, jud.Cluj.

l Comuna Șagu, cod fiscal: 3519585, 
cu sediul în Șagu, strada Principală, 
nr.219, județul Arad, telefon: 
0257.418.323, e-mail: primariasagu@
inext.ro, lansează invitația de partici-
pare la selecția publică de proiecte în 
conformitate cu următoarele preve-
deri legale: Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanțărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes 
general. Propunerile de proiecte eligi-
bile se vor înscrie în aria tematică 
(direcția de finantare): Cultură -fond 
de finanțare: 30.000Lei. Pentru aria 
tematică (direcția de finantare) sunt 
stabilite criterii de evaluare şi condi-
țiile de acces la fondurile publice în 
vederea atribuirii contractelor de 
finanțare nerambursabilă, acestea 
fiind cuprinse în Documentația 
pentru elaborarea şi prezentarea 
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propunerii de proiect, specifică direc-
ției de finanțare. Atribuirea contrac-
telor de finanțare se va face în 
ordinea punctajului total obținut de 
către fiecare solicitant și în limita 
bugetului alocat fiecărei direcții de 
finanțare, în perioada mai-decembrie 
2019. Perioada depunerii documen-
tațiilor: 20.05.2019-20.06.2019. 
Data-limită de depunere a propune-
rilor de proiect: 20.06.2019, ora 16.00. 
Perioada selecției și evaluării propu-
nerilor de proiect: 21.06.2019-
26.06.2019. Comunicarea rezultatelor 
pe website-ul instituției: 28.06.2019. 
Perioada de depunere a contestați-
ilor: 28.06.2019-02.07.2019. Soluțio-
nare contestații: în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării terme-
nului pentru depunerea contestați-
ilor. Atribuirea contractelor de 
finanțare: după soluționarea contes-
tațiilor. Adresa de depunere a docu-
mentației: la sediul instituției: UAT 
Comuna Șagu, din comuna Șagu, str.
Principală, nr.219, județul Arad. 
Documentația se va depune în plic 
închis, ce va avea menționat: denu-
mirea solicitantului și aria tematică 
(direcția de finanțare). În vederea 
obținerii Regulamentelor pentru 
atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă (Documentația 
pentru elaborarea și prezentarea 
propunerii de proiect și Formularul 
de finanțare) -specifică pentru 
direcția de finanțare, precum și 
pentru alte detalii suplimentare, 
puteți consulta website-ul: www.
primariasagu.ro  sau te lefon: 
0257.418.101. Anunțul Primăriei 
Comunei Șagu privind programul 
anual privind regimul finanțărilor 
nerambursabile pentru anul 2019 a 
fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr. 675/246/2019, petenta Belean 
Doina cu domiciliul in Bocsig, nr. 
336, jud-Arad solicité inscrierea 
dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune, asupra imobilului inscris 
in CF 303838 Bocsig (CF vechi 202 
Bocsig) cu nr.top 405- 406/a, in 
suprafata de 1439 mp compus din 
casa, curte si gradina, proprietar 
tabular fiind Benea Agneta si Benea 
Petru cu domiciliul necunoscut.
In urma acesteia sunt somafi, in baza 
art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, toti cei interesati DE 
INDATA sa inainteze opozitie la 
Judecatoria Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp de 
o luna la Tabla de afisare a Judecato-
riei Ineu si la Primaria comunei 
Bocsig.

l România, Judecătoria Făgăraș, 
j u d e ț u l  B r a ș o v ,  d o s a r 
nr.1317/226/2019 din 07 mai 2019. 
Somație. Se aduce la cunoștinţă celor 
interesaţi că petenţii Moga Maxim și 
Moga Elesabeta Veronica, cu domici-
liul în Luţa, nr.79, comuna Beclean, 

jud.Brașov, au introdus la Judecă-
toria Făgăraș acţiune prin care soli-
cită să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate, prin uzuca-
piune, asupra cotei de 18/40 părţi din 
imobilul compus din casă cu 2 
camere, anexe gospodărești și teren 
de curte cu și fără construcţii, în 
suprafaţă de 1512mp situat în Luţa, 
nr.79, jud.Brașov, înscrisă în CF 171 
Luţa/100774 Beclean, nr.top.8, 
înscrisă la numele proprietarilor 
tabulari Grama Ioan a lui Vasile, 
Grama Iustina, Breazu Mateiu, 
Breazu Marina, Breazu Aurelia, 
Breazu Timofteiu, Breazu Octavian, 
Breazu Paraschiva, Breazu Rozeta. 
Persoanele interesate pot să facă 
opoziţie la Judecătoria Făgăraș în 
termen de o lună de la data afișării și 
publicării prezentei somaţii. Somaţia 
face parte integrantă din încheierea 
pronunţată de Judecătoria Făgăraș 
la data de 07 mai 2019. Prezenta se 
comunică spre afișare Primăriei 
Com.Beclean și la Judecătoria 
Făgăraș. Se va publica și într-un ziar 
de largă difuzare națională. Jude-
cător, Boghiu Dumitru. Grefier, 
Bulgaru Eugenia.

ADUNĂRI GENERALE
l Având în vedere: •prevederile 
Legii nr. 31/1990 a societăţilor, repu-
blicată și a Actului constitutiv al 
Societăţii FITOTERAPIA SA, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului București sub nr J40/3935/1991, 
C.U.I RO 459497 („Societatea„); 
•Decizia Consiliului de Adminis-
traţ ie  al  Societăţ i i  nr.  9  din 
14.05.2019, Consiliul de Adminis-
traţie al  Societăţi i  Convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii („Adunarea”) 
pentru data de 17.06.2019, ora 10, la 
sediul Societăţii din București, Bd. 
Timișoara, nr.50, sector 6, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la sfârșitul zilei 
de 04.06.2019 considerată „data de 
referinţă” în Registrul Acţionarilor 
ţinut de către Societate. În cazul în 
care la prima convocare nu se vor 
îndeplini condiţiile de cvorum, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor FITOTERAPIA S.A. se 
va desfășura pe data de 18.06.2019, 
la aceeași oră și același loc. Ordine de 
Zi:  1. Completarea obiectului de 
activitate al societăţii cu următoarea 
activitate secundară: Cod CAEN 
3700 „Colectarea și epurarea apelor 
uzate”. 2. Radierea punctelor de 
lucru situate în: a. Municipiul 
Slobozia, Șos. Brăilei, Nr.17, Judeţ 
Ialomiţa; b. Municipiul Ploiești, Str. 
Vasile Milea Halele Centru, Judeţ 
Prahova. 3. Actualizarea actului 
constitutiv al societăţii conform hotă-
rârilor luate de acţionarii societăţii. 4. 
Se împuternicește Președintele 
Consiliului de Administraţie, dnul 
Andrei Meletie să ia orice alte 
măsuri, să încheie orice alte acte, să 
dea orice declaraţii necesare și să 
efectueze orice alte acţiuni (inclusiv, 
dar fără a se limita la: să pregătească, 
semneze, transmită, ia la cunoștinţă, 
depună, înregistreze sau primească 
orice documente, în legătură cu 

aspectele hotărârea acţionarilor), 
care pot fi necesare sau utile pentru 
finalizarea și/sau care au legătură sau 
sunt necesare pentru a da efect 
deplin hotărârilor luate de acţionarii 
societăţii, având dreptul de a subde-
lega toate sau o parte dintre puterile 
atribuite către orice altă persoană. 
Începând cu data publicării convoca-
torului Adunării, toate materialele 
informative aferente Adunării vor fi 
puse la dispoziţia acţionarilor la 
sediul Societăţii din București, bd. 
Timișoara nr.50, sector 6, zilnic, de 
luni până vineri, între orele 10.00-
14.00. Acţionarii vor putea solicita 
copii ale acestor documente. Solici-
tarea va putea fi adresată, în scris, 
prin curier, la adresa Societăţii 
situate în localitatea București, bd. 
Timișoara nr.50, sector 6, ori prin fax 
la numărul 021/444.01.55. Indiferent 
de modul de transmitere, solicitările 
vor fi semnate de acţionari sau de 
reprezentanţii acestora și vor fi înso-
ţite de documente purtând menţi-
unea „conform cu originalul“ și 
semnătura acţionarului/ reprezentan-
tului acestuia, care să ateste identi-
tatea acţionarilor și- acolo unde este 
cazul- calitatea de reprezentant a 
semnatarilor. De asemenea, solicită-
rile vor indica adresa poștală, adresa 
de e-mail, sau numărul de fax unde 
respectivul acţionar dorește să 
primească copii ale documentelor 
menţionate anterior. Conform preve-
derilor legale în vigoare, numai 
persoanele care sunt înregistrate ca 
acţionari la sfârșitul zilei  de 
04.06.2019 au dreptul de a participa 
și de a vota în cadrul Adunării. Acţi-
onarii înscriși în registrul acţionarilor 
la data de referintă pot participa la 
Adunare personal sau prin împuter-
nicit. Accesul acţionarilor îndreptă-
ţiţi să participle la Adunare este 
permis prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, 
sau în cazul persoanelor juridice și a 
acţionarilor persoane fizice fără 
capacitate de exerciţiu, cu dovada 
calităţii de reprezentant legal. Acţio-
narii pot participa la Adunare și prin 
împuternicit, pe bază de procură, 
porivit reglementărilor aplicabile. 
Formularele de procuri speciale vor fi 
completate și semnate în trei exem-
plare: un exemplar va fi depus sau 
transmis prin poștă, sau curier la 
sediul Societăţii situate în București, 
B-dul Timișoara nr.50, sector 6, ori 
prin fax la numărul 021/444.01.55, 
astfel încât să ajungă la destinatie 
până cel mai târziu 15.06.2019 ora 
12, un exemplar va fi înmânat împu-
ternicitului și al treilea exemplar va 
rămâne la acţionarul reprezentat. În 
situaţia în care exemplarul destinat 
Societăţii este transmis prin fax, 
procura specială va trebui să aibă 
atașată o semnătură electronică 
extinsă. Procurile generale se depun/ 
transmit Societăţii în termenul și 
modalitatea sus-menţionată, în copie, 
cuprinzând menţiunea conform cu 
originalul și semnătura reprezentan-
tului. Voturile transmise prin cores-
pondenţă vor fi luate în considerare 
dacă sunt înregistrate la Societate cel 

târziu la data de 15.06.2019 ora 12. 
Voturile prin corespondenţă vor fi 
trimise prin scrisoare recomandată la 
sediul social al Societăţii (mai sus 
menţionat), într-o formă clară și 
precisă, conţinând menţiunea 
„pentru”, „împotriva“ ori „abţinere“ 
cu privire la fiecare problemă supusă 
aprobării. Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social are/au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de Adunare; b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a Adunării. 
Pentru exercitarea dreptului de a 
introduce puncte pe ordinea de zi /
dreptului de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării, acţionarii îndreptă-
ţiţi vor putea transmite solicitarea în 
scris prin servicii de curierat, la 
adresa Societăţii situate în București, 
bd. Timișoara nr.50, sector 6 în cel 
mult 15 zile de la data publicării 
anunţului de convocare în Monitorul 
Oficial al României și în presă. Solici-
tările vor fi semnate de acţionari sau 
de reprezentanţii acestora și vor fi 
însoţite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul și 
semnătura acţionarului/ reprezentan-
tului acestuia, care să ateste identi-
tatea acţionarilor și- acolo unde este 
cazul- calitatea de reprezentant legal 
sau, după caz, de împuternicit a 
semnatarilor. Informaţii suplimen-
tare cu privire la convocarea și desfă-
șurarea Adunării se pot obţine la 
sediul Societăţii la numărul de 
telefon 021.777.65.62.

l GRIRO S.A. Sediu social: Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1; J40/240/1991; C.U.I. RO 
1576509; Capitalul social subscris și 
vărsat: 34.355.477,50 RON, Convo-
care: În conformitate cu prevederile 
art. 117 din Legea societăţilor  
nr.31/1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare și ale 
art. 17.3. lit.a) din Actul Constitutiv 
al GRIRO S.A (denumită în conti-
nuare și „Societatea”), Consiliul de 
Administraţie al Societăţii convoacă 
acţionarii Societăţii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 12.06.2019 pentru a participa 
în ziua de 19.06.2019, ora 14.00, la 
sediul Societăţii din București, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1– Sala 
de Consiliu, et. 2 din Clădirea Admi-
nistrativă GRIRO, la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor, care va avea următoarea ordine 
de zi: 1) Aprobarea modificării și 
completării prevederilor Actului 
Constitutiv al Societăţii, după cum 
urmează: a) Abrogarea și eliminarea 
din cuprinsul art.14 –Transferul 
Acţiunilor, a clauzelor referitoare la 
dreptul de preferinţă al acţionarilor 
Societăţii, precum și la dreptul de 
preferinţă al Societăţii, respectiv de 
la art. 14.2. până la art 14.12 integral: 

14.2. Transmiterea acţiunilor Socie-
tăţii sub orice formă de către un 
acţionar al Societăţii, (denumit în 
continuare “Cedent”), către un alt 
acţionar al Societăţii sau către un terţ 
care nu este acţionar al Societăţii 
(denumit în continuare “Cesionar”), 
sunt subordonate exercitării unui 
drept de preferinţă instituit în 
favoarea celorlalţi acţionari și a 
Societăţii. Ordinea de preferinţă este 
următoarea: a). Acţionarii Societăţii; 
b). Societatea. 14.3. Cedentul va 
transmite Consiliului de Adminis-
traţie, printr-o ofertă de vânzare, în 
scris, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, intenţia de 
transfer a acţiunilor Societăţii, indi-
când identitatea cesionarului propus, 
numărul de acţiuni pe care dorește să 
le cesioneze, preţul și condiţiile 
vânzării. 14.4. În termen de 3 zile 
lucrătoare de la primirea acestei 
oferte de vânzare, Președintele sau 
Vicepreședintele Consiliului de 
Administraţie va aduce la cunoștinţa 
celorlalţi acţionari  proiectul cesiunii 
respective cu indicarea tuturor infor-
maţiilor precizate în oferta Ceden-
tului, prin afișare la sediul Societăţii 
și pe pagina web a Societăţii. 14.5. 
Acţionarii Societăţii, în calitate de 
beneficiari ai dreptului de preferinţă, 
trebuie să-și exercite acest drept prin 
oferta de cumpărare scrisă adresată 
Cedentului, care va fi comunicată și 
Consiliului de Administraţie, în 
ofertă precizându-se numărul maxim 
de acţiuni pe care intenţionează să îl 
cumpere de la respectivul Cedent, 
indicând totodată și condiţiile 
cumpărării. 14.6. Dreptul de prefe-
rinţă poate fi exercitat de către orice 
acţionar al Societăţii în termen de 30 
de zile lucrătoare de la data la care 
oferta de vânzare a fost comunicată 
de către Președintele sau Vicepreșe-
dintele Consiliului de Administraţie, 
în forma menţionată mai sus. 14.7. 
În cazul în care numărul de acţiuni 
pe care acţionarii Societăţii, în cali-
tate de beneficiari ai dreptului de 
preferinţă, declară că doresc să îl 
cumpere, este superior numărului de 
acţiuni propuse pentru cesiune, și în 
lipsa intervenirii, în termenul de 30 
de zile stipulat mai sus, a unui acord 
între aceștia asupra repartiţiei acţiu-
nilor respective, acestea din urmă 
sunt repartizate între aceștia propor-
ţional cu participarea lor la capitalul 
social, în limita cererii lor. 14.8. În 
lipsa exercitării drepturilor de prefe-
rinţă de către titularii acestora preci-
zaţi mai sus și după expirarea 
termenelor prevăzute în prezentul 
Act Constitutiv, cesiunea proiectată 
poate fi realizată către respectivul 
Cesionar și în condiţiile minime indi-
cate în oferta de vânzare. 14.9. 
Aceste dispoziţii se aplica, de 
asemenea, și oricărei cesiuni de titluri 
de valoare emise de către Societate, 
de orice natură, cu atât mai mult cu 
cât aceste titluri de valoare pot 
conferi, imediat sau la termen, 
anumite drepturi la o fracţiune din 
capitalul social, la beneficiile sau la 
dreptul de vot în cadrul Societăţii. 
14.10. Acţionarii reprezentând inte-
gralitatea capitalului social pot, dacă 
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nici unul dintre aceştia nu se opune, 
să ţină o Adunare Generală Extraor-
dinară şi să decidă cu votul tuturor 
acţionarilor renunţarea în mod 
expres la aplicarea prevederilor cu 
privire la transferul acţiunilor şi 
dreptul de preferinţă acordat Acţio-
narilor Societăţii şi Societăţii prin 
prezentul Act Constitutiv. Într-un 
astfel de caz transferul acţiunilor 
către alţi acţionari şi/sau către terţi 
se va putea efectua fără nicio 
restricţie. 14.11. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor poate 
autoriza Societatea în vederea 
dobândirii propriilor acţiuni, Acţio-
narii Societăţii renuntând la dreptul 
de preferinţă într-o astfel de ipoteză, 
adunarea stabilind condiţiile acestei 
dobândiri, respectiv: numărul 
maxim de acţiuni ce urmează a fi 
dobândite, durata pentru care este 
acordată autorizaţia şi care nu poate 
depăşi 18 luni de la data publicării 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, precum şi 
contravaloarea lor minimă şi 
maximă. Plata acţiunilor astfel 
dobândite se va face numai din 
profitul distribuibil sau din rezervele 
disponibile ale societăţii, înscrise în 
ultima situaţie financiară anuală 
aprobată, cu excepţia rezervelor 
legale. 14.12. Restricţiile prevăzute 
la art. 14.11. nu se aplica în cazul în 
care autorizarea Societăţii în vederea 
dobândirii propriilor acţiuni este 
dată de către  Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în 
vederea anulării acestor acţiuni. b) 
Modificarea art. 21.2.6  din cuprinsul 
Articolului 21– Atribuţiile adună-
rilor generale, după cum urmează: 
Clauza Act Constitutiv: 21.2.6. Sa 
hotărască fuziunea cu alte societăţi, 
participarea la infiinţarea de noi 
societăţi, participarea Societăţii în 
cadrul altor persoane juridice prin 
cumpărarea de acţiuni sau de părţi 
sociale, asocierea în participatiune a 
Societăţii, şi, în general, în legătură 
cu orice relaţie de parteneriat de 
natură să favorizeze dezvoltarea 
Societăţii; Clauza modificată Act 
Constitutiv: 21.2.6. Să hotărască 
fuziunea cu alte societăţi. c) Modifi-
carea art. 31.1. şi art. 31.2. din 
cuprinsul Articolului 31– Modifi-
carea Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, după cum urmează: -Clauza 
Act Constitutiv: 31.1. Prezentul Act 
Constitutiv poate fi modificat de 
către acţionari în conformitate cu 
dispoziţiile şi cu respectarea condiţi-
ilor de formă şi de publicitate prevă-
zute de lege, cu votul acţionarilor 
reprezentând cel puţin 75%; Clauza 
modificată Act Constitutiv: 31.1. 
Prezentul Act Constitutiv poate fi 
modificat prin hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor Societăţii, adoptată în confor-
mitate  cu dispoziţ i i le  legale 
aplicabile. -Clauza Act Constitutiv: 
31.2. După fiecare modificare a 
Actului Constitutiv, Consiliul de 
Administraţie va depune la Registrul 
Comerţului, actul modificator şi 
textul complet al Actului Constui-
tutiv, actualizat cu toate modifică-
rile, care vor fi înregistrate în temeiul 

hotărârii judecătorului delegat cu 
excepţiile prevăzute de lege; Clauza 
modificată Act Constitutiv: 31.2. 
După fiecare modificare a Actului 
Constitutiv, Consiliul de Adminis-
traţie va depune la Oficiul Registrul 
Comerţului, actul modificator şi 
textul complet al Actului Consti-
tutiv, actualizat cu toate modifică-
rile, în conformitate cu dispoziţiile 
legale aplicabile. 2) Aprobarea actu-
alizării Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, în conformitate cu prevederile 
Legii societăţilor  nr. 31/1990, repu-
blicată, cu modificările şi completă-
r i l e  u l ter ioare  ş i  aprobarea 
împuternicirii unei persoane în 
vederea semnării Actului Constitutiv 
actualizat al Societăţii. 3) Aprobarea 
împuternicirii unei persoane care va 
îndeplini formalităţile de publicare şi 
înregistrare a hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor. 4) Diverse. În cazul în care la 
data menţionată mai sus nu se întru-
nesc condiţi i le de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de 
Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul art. 
118 din Legea societăţilor  nr. 
31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale art. 
17.12. din Actul Constitutiv al Socie-
tăţii, cea de-a doua Adunare Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii, pentru data de 20.06.2019, 
ora 14.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
dată de referinţă şi având aceeaşi 
ordine de zi ca prima adunare. Înce-
pând cu data de 12.06.2019, convo-
catorul, documentele şi materialele 
informative referitoare la aspectele 
incluse pe ordinea de zi, precum şi 
proiectele de hotărâri, pot fi consul-
tate şi/sau procurate de către acţio-
narii Societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00–16.00 la/de la sediul 
Societăţii. La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la data de 
referinţă, respectiv, 12.06.2019, în 
mod direct sau reprezentaţi de către 
alte persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu prevede-
rile Actului Constitutiv al Societăţii.  
Formularul de procură specială se 
poate obţine începând cu data de 
12.06.2019 şi care completat şi 
semnat se poate depune în original 
până pe data de 18.06.2019, ora 
14.00, la sediul Societăţii din Bucu-
reşti, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1. Consiliul de Administraţie 
al GRIRO S.A. Reprezentat prin Dl. 
Constantin Toma, în calitate de Vice-
preşedinte.

l GRIRO Tower S.A., Sediu social: 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Bloc Turn Griro, et.1, birou nr. 5, 
Sector 1; J40/808/2012; C.U.I. 
29591487; Capitalul social subscris şi 
vărsat: 3.242.865 RON. Convocare: 
În conformitate cu prevederile art. 
1 1 7  d i n  L e g e a  s o c i e t ă ţ i l o r  
nr.31/1990, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi ale 
art. 17.3.  lit.a) din Actul Constitutiv 
al GRIRO Tower S.A. (denumită în 

continuare şi „Societatea”), Admi-
nistratorul Unic al Societăţii, 
convoacă acţionarii Societăţii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 12.06.2019 pentru a 
participa în ziua de 19.06.2019, ora 
15.00, la sediul Societăţii din Bucu-
reşti, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1- Sala de Consiliu, et. 2 din 
Cladirea Administrativă GRIRO, la 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, care va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1) Aprobarea 
modificării şi completării prevede-
rilor Actului Constitutiv al Societăţii, 
după cum urmează: a) Abrogarea şi 
eliminarea din cuprinsul art.14- 
Transferul Acţiunilor, a clauzelor 
referitoare la dreptul de preferinţă al 
acţionarilor Societăţii, precum şi la 
dreptul de preferinţă al Societăţii, 
respectiv de la art. 14.2. până la art 
14.12 integral: 14.2. Transmiterea 
acţiunilor Societăţii sub orice formă 
de către un acţionar al Societăţii, 
(denumit în continuare “Cedent”), 
către un alt acţionar al Societăţii sau 
către un terţ care nu este acţionar al 
Societăţii (denumit în continuare 
“Cesionar”), sunt subordonate exer-
citării unui drept de preferinţă insti-
tuit în favoarea celorlalţi acţionari şi 
a Societăţii. Ordinea de preferinţă 
este următoarea: a). Acţionarii Socie-
tăţii; b). Societatea. 14.3. Cedentul 
va transmite Administratorului 
Unic, printr-o ofertă de vânzare, în 
scris, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, intenţia de 
transfer a acţiunilor Societăţii, indi-
când identitatea cesionarului 
propus, numărul de acţiuni pe care 
doreşte să le cesioneze, preţul şi 
condiţiile vânzării.  14.4. În termen 
de 3 zile lucrătoare de la primirea 
acestei oferte de vânzare, Adminis-
tratorul Unic va aduce la cunoştinţa 
celorlalţi acţionari  proiectul cesiunii 
respective cu indicarea tuturor infor-
maţiilor precizate în oferta Ceden-
tului, prin afişare la sediul Societăţii 
şi pe pagina web a Societăţii. 14.5. 
Acţionarii Societăţii, în calitate de 
beneficiari ai dreptului de preferinţă, 
trebuie să-şi exercite acest drept prin 
oferta de cumpărare scrisă adresata 
Cedentului, care va fi comunicată şi 
Administratorului Unic, în ofertă 
precizându-se numărul maxim de 
acţiuni pe care intenţionează să îl 
cumpere de la respectivul Cedent, 
indicând totodată şi condiţiile 
cumpărării. 14.6. Dreptul de prefe-
rinţă poate fi exercitat de către orice 
acţionar al Societăţii în termen de 15  
zile lucrătoare de la data la care 
oferta de vânzare a fost comunicată 
de către Administratorul Unic, în 
forma menţionată mai sus. 14.7. În 
cazul în care numărul de acţiuni pe 
care acţionarii Societăţii, în calitate 
de beneficiari ai dreptului de prefe-
rinţă, declară că doresc să îl 
cumpere, este superior numărului de 
acţiuni propuse pentru cesiune, şi în 
lipsa intervenirii, în termenul de 15 
zile stipulat mai sus, a unui acord 
între aceştia asupra repartiţiei acţiu-
nilor respective, acestea din urmă 
sunt repartizate între aceştia propor-
ţional cu participarea lor la capitalul 

social, în limita cererii lor. 14.8. În 
lipsa exercitării drepturilor de prefe-
rinţă de către titularii acestora preci-
zaţi mai sus şi după expirarea 
termenelor prevăzute în prezentul 
Act Constitutiv, cesiunea proiectată 
poate fi realizată către respectivul 
Cesionar şi în condiţiile minime 
indicate în oferta de vânzare. 14.9. 
Aceste dispoziţii se aplică, de 
asemenea, şi oricărei cesiuni de 
titluri de valoare emise de către Soci-
etate, de orice natură, cu atât mai 
mult cu căt aceste titluri de valoare 
pot conferi, imediat sau la termen, 
anumite drepturi la o fracţiune din 
capitalul social, la beneficiile sau la 
dreptul de vot în cadrul Societăţii. 
14.10. Acţionarii reprezentând inte-
gralitatea capitalului social pot, dacă 
nici unul dintre aceştia nu se opune, 
să ţină o Adunare Generală Extraor-
dinară şi să decidă cu votul tuturor 
acţionarilor renunţarea în mod 
expres la aplicarea prevederilor cu 
privire la transferul acţiunilor şi 
dreptul de preferinţă acordat Acţio-
narilor Societăţii şi Societăţii prin 
prezentul Act Constitutiv. Într-un 
astfel de caz transferul acţiunilor 
către alţi acţionari şi/sau către terţi 
se va putea efectua fără nicio 
restricţie. 14.11. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor poate 
autoriza Societatea în vederea 
dobândirii propriilor acţiuni, Acţio-
narii Societăţii renunţând la dreptul 
de preferinţă într-o astfel de ipoteză, 
adunarea stabilind condiţiile acestei 
dobândiri, respectiv: numărul 
maxim de acţiuni ce urmează a fi 
dobândite, durata pentru care este 
acordată autorizaţia şi care nu poate 
depăşi 18 luni de la data publicării 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, precum şi 
contravaloarea lor minimă şi 
maximă. Plata acţiunilor astfel 
dobândite se va face numai din 
profitul distribuibil sau din rezervele 
disponibile ale societăţii, înscrise în 
ultima situaţie financiară anuală 
aprobată, cu excepţia rezervelor 
legale. 14.12. Restricţiile prevăzute 
la art. 14.11. nu se aplică în cazul în 
care autorizarea Societăţii în vederea 
dobândirii propriilor acţiuni este 
dată de către  Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în 
vederea anulării acestor acţiuni. b) 
Modificarea art. 21.2.6  din cuprinsul 
Articolului 21– Atribuţiile adună-
rilor generale, după cum urmează: 
Clauza Act Constitutiv: 21.2.6. Să 
hotarască fuziunea cu alte societăţi, 
participarea la înfiinţarea de noi 
societăţi, participarea Societăţii în 
cadrul altor persoane juridice prin 
cumpărarea de acţiuni sau de părţi 
sociale, asocierea în participatiune a 
Societăţii, şi, în general, în legătură 
cu orice relaţie de parteneriat de 
natură să favorizeze dezvoltarea 
Societăţii; Clauza modificată Act 
Constitutiv: 21.2.6. Să hotărască 
fuziunea cu alte societăţi. c) Modifi-
carea art. 29.1. din cuprinsul Artico-
lului 29– Modificarea Actului 
Constitutiv al Societăţii, după cum 
urmează: Clauza Act Constitutiv: 
29.1. Prezentul Act Constitutiv poate 

fi modificat de către acţionari în 
conformitate cu dispoziţiile şi cu 
respectarea condiţiilor de formă şi 
de publicitate prevăzute de lege, cu 
votul acţionarilor reprezentând cel 
puţin 75% din capitalul social; 
Clauza modificată Act Constitutiv: 
29.1. Prezentul Act Constitutiv poate 
fi modificat prin hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor Societăţii, adoptată în confor-
mitate  cu dispoziţ i i le  legale 
aplicabile. 2) Aprobarea actualizării 
Actului Constitutiv al Societăţii, în 
conformitate cu prevederile Legii 
societăţilor  nr.31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare şi aprobarea împuternicirii unei 
persoane în vederea semnării 
Actului Constitutiv actualizat al 
Societăţii.3) Aprobarea împuterni-
cirii unei persoane care va îndeplini 
formalităţile de publicare şi înregis-
trare a hotărârilor Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor. 4) 
Diverse. În cazul în care la data 
menţionată mai sus nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorumul de 
prezenţă prevăzute de Actul Consti-
tutiv al Societăţii, se convoacă şi se 
fixează în temeiul art.118 din Legea 
socieăţilor  nr.31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare şi ale art. 17.12. din Actul 
Constitutiv al Societăţii, cea de-a 
doua Adunare Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii, pentru 
data de 20.06.2019, ora 15.00, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi dată de refe-
rinţă şi având aceeaşi ordine de zi ca 
prima adunare. Începând cu data de 
12.06.2019, convocatorul, documen-
tele şi materialele informative referi-
toare la aspectele incluse pe ordinea 
de zi, precum şi proiectele de hotă-
râri, pot fi consultate şi/sau procu-
rate de către acţionarii Societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00–
16.00 la/de la sediul Societăţii. La 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de referinţă, 
respectiv, 12.06.2019, în mod direct 
sau reprezentaţi de către alte 
persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu prevede-
rile Actului Constitutiv. Formularul 
de procură specială se poate obţine 
începând cu data de 12.06.2019 şi 
care completat şi semnat se poate 
depune în original până pe data de 
18.06.2019, ora 15.00, la sediul Socie-
tăţii. Administratorul Unic al 
GRIRO Tower S.A. Dl. Romeo 
Codreanu.

LICITAŢII
l SC Editura Explorator SRL, prin 
lichidator judiciar, anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunurilor  
mobile de natura utilajelor tiparire 
carti, respectiv masina de brosat 
Bindmaster la pretul de 54.900 lei, 
masina de laminat la cald KDFM 
900 la pretul de 11.970 lei, rama 
copiat placi Spektra Proff la pretul 
de 6.630 lei, procesor placi Offset 
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T700 la pretul de 10.537,5 lei, masina 
de tipar Offset Roland 205  la pretul 
de 353.325 lei, masina de faltuit 
ZYH490B la pretul de 48.900 lei, 
aerotermă electrică TDS 75 Trotec la 
3 buc. la pretul de 487,5 lei/buc, aero-
termă electrică TDS  20 R Trotec 5 
buc la pretul de 105 lei/buc, aero-
termă electrică TDS 100 Trotec la 
pretul de 660 lei, aerotermă Master B 
15 EPB Tipo Dec 2 buc. la pretul de 
352,5 lei/buc, aparat aer conditionat 
24000 BTU Interter la pretul de 450 
lei. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% din cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Licitatiile 
sunt organizate in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 27.02.2019 
si vor avea loc pe data de: 23.05.2019, 
30.05.2019, 06.06.2019, 13.06.2019, 
20.06.2019, 27.06.2019, 04.07.2019, 
11.07.2019, 18.07.2019, 25.07.2019, 
orele 12.00  la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, strada Ion Maio-
rescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii 
de participare si relatii suplimentare 
la telefon: 0344104525.

l Debitorul Kaproni SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Imobil ”teren intravilan„ in 
suprafata de 3.189 mp. situat in Com. 
Valea calugareasca, Sat Valea Popi, T 8 
- A 270, Judet Prahova, pret pornire 
licitatie –21.525,75 Euro. 2.Imobil 
”teren intravilan”, in suprafata de 668 
mp. situat  in Com. Valea calugareasca, 
Sat Valea Popi, T 20 -A 714, Judet 
Prahova, pret pornire licitatie -4.509,00 
Euro. Pretul caietului de sarcini pentru 
imobilele ”terenuri” aflate in patrimo-
niul debitoarei Kaproni SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru imobile 
”terenuri„ aflate in patrimoniul  socie-
tatii debitoare Kaproni SRL, reprezinta 
45% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare teren in parte; Partici-
parea la licitatie este conditionata de:  
-consemnarea in contul nr. RO22 
BACX 0000 0017 0906 3000 deschis la 
UniCredit Bank SA, Ag. Ploiesti, pana 
la orele 14.00 am din preziua  stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Regulamentului 
de participare la licitatie pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
imobile ”terenuri” prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 
24.05.2019, ora 10:00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 31.05.2019; 07.06.2019, 14.06.2019, 
21.06.2019, ora 10:00. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Muni-
cipiul Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Judet Prahova. Pentru relatii supli-
m e n t a r e  s u n a t i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizu-
alizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Bemati Cons SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 

Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Imobil “teren” situat in Oras 
Busteni, Str. Pescariei, Nr. 2E, Judet 
Prahova, avand suprafata de 4112 mp. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
84.750 Euro. Pretul caietului de sarcini 
pentru imobilul aflat in proprietatea 
SC Bemati Cons SRL este de 1.000 Lei 
exclusiv TVA. Pretul de pornire al lici-
tatiei pentru imobilul aratat reprezinta 
50% din valoarea exprimata in 
Raportul de Evaluare exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. 
RO33 BREL 0002 0006 3407 0100 
deschis la Libra Internet Bank, Sucur-
sala Ploiesti pana cel tarziu cu 2 zile 
inainte de sedinta de licitatie ora 16.00, 
a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana 
la aceeasi data a Caietului de Sarcini 
pentru proprietatea imobiliara, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliara, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
23.05.2019 ora 14:00, iar daca aceasta 
nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 06.06.2019; 20.06.2019; 04.07.2019; 
18.07.2019; 01.08.2019, ora 14:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel. : 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Moldocons Grup SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Proprietate imobi-
liara - « teren extravilan in suprafata 
de 60.234 mp.» situata in Comuna 
Gura Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 
57, Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, 
Lv 1719/13, De 1719/1, De 1719/11, De 
1719/12, De 1719/16, avand  nr. cadas-
tral 10316, inscris in Cartea Funciara 
nr. 1409, a Comunei Gura Vitioarei, 
Judet Prahova, prin incheierile nr. 
9786/2008, nr. 1415/2009 si 1886/2009 
eliberate de OCPI - Prahova, Biroul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Valenii de Munte. Pret pornire licitatie 
- 64.350,00 Euro; 2.Proprietate imobi-
liara - ”teren extravilan in suprafata de 
169.959 mp. gasiti la masuratoare si 
din acte 170.166 mp.” situata in 
Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, 
Judet Prahova, Tarlaua 55, Parcelele 
Lv 1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 1644/17, 
De 1644/12, De 1644/16, De 1644/18, 
avand nr. cadastral 10314, inscris in 
Cartea Funciara nr. 1408, a Comunei 
Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin 
incheierea nr. 9954/2008, eliberata de 
OCPI –Prahova, Biroul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Valenii de 
Munte .  Pret  pornire  l ic i tat ie 
–276.300,00 Euro exclusiv TVA; 3.
Proprietate imobiliara –“teren extra-
vilan in suprafata de 34.221mp. situata 
in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, 
Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele 
Lv1719/26 si De 1719/29,avand nr. 
cadastral 10318, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1411, a Comunei Gura 

Vitioarei, Judet Prahova, prin incheie-
rile nr. 9788/2008 si 1414/2009, elibe-
rata de OCPI –Prahova, Biroul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Valenii de Munte. Pret pornire licitatie 
–53.100,00 Euro exclusiv TVA; Terenu-
rile prezentate sunt scoase spre vanzare 
la pachet (nu se vand separat). 4.
Bunuri mobile de tip obiecte de 
inventar, apartinand Moldocons Grup 
SRL, in valoare de 52.789,22 Lei 
exclusiv TVA; 5.Bunuri mobile de tip 
materiale, apartinand Moldocons Grup 
SRL, in valoare de 77.734,10 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul Caietului de 
sarcini pentru proprietatile imobiliare 
”terenuri” - 2.500,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul Regulamentului de licitatie 
pentru ”Obiectele de inventar si Stocul 
de marfa” -1.000,00 Lei exclusiv TVA.  
-Pretul de pornire al licitatilor pentru 
proprietatile imobilare, obiectele de 
inventar si stocul de marfa, apartinand 
Moldocons Grup SRL, reprezinta 45% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun in parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO46 UGBI 0000 2820 0687 
7RON deschis la Garanti Bank SA 
-Suc. Ploiesti pana la orele 14.00 am 
din preziua  stabilita licitaţiei, a garan-
tiei de 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini si Regula-
mentului de licitatie pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprie-
tatile imobiliare, obiectele de inventar si 
stocul de marfa, prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 24.05.2019, 
ora 15:00, iar daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
31.05.2019; 07.06.2019; 14.06.2019; 
21.06.2019, ora 15:00. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul SC AD-EX SRL, socie-
tate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: Teren in suprafata 
de 10.000 mp situat in extravilan com. 
Tartasesti, satul Baldana, jud. Dambo-
vita, tarlaua 3, parcela 19/47, cu o 
deschidere de aproximativ 14,6 m. 
Pretul de pornire al licitatiei este de  
3.686,31  Euro. Participarea la licitatie 
este conditionata de: - consemnarea 
pana la data stabilita pentru licitatie in 
c o n t u l  n r .  R O 8 3 P I R B 
4218736909001000 deschis la Piraeus 
Bank - Sucursala Berceni, pe seama 
debitoarei SC AD-EX SRL, a garan-
tiei de participare la licitatie in 
cuantum de 10% din pretul de pornire 
(plata se va face in lei la cursul BNR 
din data efectuarii platii); -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Caietului 
de sarcini in valoare de 300 lei exclusiv 
TVA, care va fi platit prin OP in contul 

nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la Ing Bank –Sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Prima 
sedinta de licitatie va avea loc in data 
de 27.05.2019, ora 14.00. Daca 
imobilul nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele  licitatii vor avea loc 
in datele de:  03.06.2019, 10.06.2019, 
17.06.2019, 24.06.2019, 01.07.2019, 
08.07.2019, 15.07.2019, 22.07.2019 si 
29.07.2019 de la ora 14.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1, Bucuresti. Pentru relatii 
s u p l i m e n t a r e  s u n a t i  l a  t e l : 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.

l Primăria Oraşului Bechet, județul 
Dolj, str.A.I.Cuza, nr.100, cod fiscal: 
4941390, tel.0251.336.826, scoate la 
licitație în vederea concesionării supra-
fața de 3290mp teren intravilan, situat 
în T.92, P.1243/2, suprafață ce face 
parte din domeniul privat al localității, 
în data de 05.06.2019, ora 10.00. 
Caietul de sarcini poate fi achiziționat 
de la Primăria Oraşului Bechet, costul 
unui exemplar fiind de 100Lei şi poate 
fi achitat cu numerar la casieria primă-
riei. Ofertele vor fi depuse până la data 
de 04.06.2019, ora 16.00, la sediul 
P r i m ă r i e i  O r a ş u l u i  B e c h e t , 
str.A.I.Cuza, nr.100, jud.Dolj. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 05.06.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Oraşului 
Bechet, str.A.I.Cuza, nr.100, jud.Dolj. 
Ofertele se redactează în limba română 
şi se transmit în două plicuri sigilate, 
unul exterior şi unul interior, care se 
înregistrează în ordinea primirii lor. Pe 
plicul exterior se va indica obiectul 
concesiunii pentru care este depusă 
oferta. Plicul exterior va trebui să 
conțină: a)O fişă cu informații privind 
ofertantul şi o declarație de participare, 
semnată de ofertant fără îngroşări, 
ştersături sau modificări; b)Acte dove-
ditoare privind calitățile şi capacitatea 
ofertanților; c)Acte doveditoare privind 
intrarea în posesia caietului de sarcini, 
plata taxei de participare şi dovada 
depunerii garanției. Pe plicul interior, 
care conține oferta propriu-zisă, se 
înscriu numele sau denumirea ofertan-
tului, precum şi domiciliul sau sediul 
social al acestuia, după caz. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 05.06.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Oraşului 
Bechet, str.A.I.Cuza, nr.100, jud.Dolj.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Comuna Pietroşani, 
str.Principală, nr.201, județul Argeş, cod 
fiscal: 4469450, telefon: 0248.267.266, 
fax: 0248.267.267, e-mail: primarie@
pietrosani.cjarges.ro, cont IBAN: 
RO34TREZ04921A300530XXXX, 
Trezoreria Mioveni. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 

special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
păşuni alpine în suprafață de 300ha, 
înscrise în domeniul public al Comunei 
Pietroşani, județul Argeş, în vederea 
întreținerii, amenajării, îmbunătățirii 
calității şi folosirii acesteia pentru creş-
terea animalelor. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: În conformi-
t a t e  c u  H C L  1 2 / 2 1 . 0 3 . 2 0 1 9 . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: Documentația se ridică pe 
suport de hârtie de la sediul Primăriei 
Comunei Pietroşani, în baza unei solici-
tări depuse la Registratură. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului/comparti- 
mentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Secretariatul 
Comunei Pietroşani, str.Principală, nr. 
201, județul Argeş. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.54/2006: nu este cazul. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 05.06.2019, ora 16.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: Ofertele se depun 
în plic în limba română. 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 11.06.2019, ora 
14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: la sediul Primăriei Comuna 
Pietroşani, str.Principală, nr.201, 
comuna Pietroşani, județul Argeş. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere 
a ofertelor: 12.06.2019, ora 10.00, 
Primăria Comuna Pietroşani, str.Princi-
pală, nr.201, județul Argeş. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Argeş, Bulevardul I.C.Bră-
tianu, nr.7, municipiul Piteşti, cod 
poştal: 110010, telefon: 0248.224.019, 
fax: 0248.224.019, e-mail: tribunalul.
arges@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 16.05.2019.

MATRIMONIALE
l Intelectuală doresc prieten 60-80 
ani, educaţie, cultură, situaţie mate-
rială. 0762/765.659.

PIERDERI
l Firma Royal York, cu sediul în Sat 
Roşu, com.Chiajna, str.1 Decembrie 
1 9 1 8 ,  n r. 2 1 ,  j u d . I l f o v,  c u 
J23/467/2005, CUI:6562865, pierdut 
Certificate Constatatoare pentru 
punctele de lucru situate în Orş. 
Voluntari, bld.Pipera, nr.61, parter, 
jud.Ilfov şi Bucureşti, sector 6, Str.
Valea Cascadelor, nr.23, Centrul 
Comercial, standurile C11, C12. Le 
declar nule.

l Pierdut card tahograf şi atestat 
marfă în zona Stadionul Nicolae 
Dobrin, Piteşti, pe numele de Cana 
Florin Irinel, eliberate de ARR 
Argeş.


