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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 Dulugeac Hunting SRL angajează 
barmani, bucătari, ospătari și muncitori necali-
ficați. Relații la telefon: 0766.671.522.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, localitatea 
București, șos.Vergului, nr.12, Sector 2, organi-
zează la sediul spitalului concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante contrac-
tuale de execuție, perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011, de: -1 post asistent 
medical generalist debutant PL- Secția Recupe-
rare, Medicina Fizică și Balneologie; -1 post 
asistent medical generalist principal PL- 
Compartiment Oftalmologie; -1 post arhivar 
debutant- Serviciul Administrativ Tehnic. 
Condițiile generale și specifice: Asistent medical 
generalist debutant PL: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă; -concurs 
pentru ocuparea postului. Asistent medical 
generalist principal PL: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă; -examen 
pentru obţinerea gradului de principal; 
-concurs pentru ocuparea postului; -5 ani 
vechime ca asistent medical. Arhivar debutant: 
-diplomă de bacalaureat sau diplomă de absol-
vire a școlii generale; -concurs pentru ocuparea 
postului. Data concursului: -16.05.2019, ora 
10.00, proba scrisă; -22.05.2019, interviul, ora 
10.00. Data-limită de depunere a dosarelor: 
08.05.2019. Calendarul de desfășurare a concur-
sului, bibliografia și tematica se afișează la 
sediul și pe site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.
ro. Date de contact: ec.Anghel Daniela, 
tel.021.255.50.85.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, localitatea 
București, șos.Vergului, nr.12, Sector 2, organi-
zează la sediul spitalului concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual de 
execuție, temporar vacant perioadă determi-
nată, conform HG nr.286/2011: -1 post asistent 
medical generalist- Compartiment ATI. Condi-
țiile generale specifice pentru ocuparea postului 
sunt: Asistent medical generalist: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echivalentă; -6 
luni vechime în specialitate; -concurs pentru 
ocuparea postului.  Data concursului: 
-09.05.2019, ora 10.00, proba scrisă; -15.05.2019, 
interviul, ora 10.00. Data-limită de depunere a 
dosarelor: -25.04.2019, ora 15.00. Calendarul de 
desfășurare a concursului, bibliografia și tema-
tica se afișează la sediul și pe site-ul spitalului: 
www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: ec.
Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

l Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” București, 
șos.Vergului, nr.12, sector 2, organizează 
concurs în conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănă-
tății, cu modificările și completările ulterioare, a 
D i s p o z i ț i e i  P r i m a r u l u i  G e n e r a l 
nr.556/30.03.2018, privind aprobarea Metodolo-
giei de organizare și desfășurare a concursu-
rilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor 
specifice comitetului director din spitalele 
publice, pentru ocuparea funcției de director 
financiar-contabil în cadrul Comitetului 
Director al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”. 

La concurs/examen se pot înscrie candidații care 
îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și 
specifice: Criterii generale: -au domiciliul stabil 
în România; -nu au fost condamnați definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care i-ar face incompatibili cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; -nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în vigoare. Criterii 
specifice pentru director financiar-contabil: 
-sunt absolvenți de învățământ universitar de 
lungă durată, cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în profil economic; -dețin certificatul de 
atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul 
Sistemului European de Conturi, precum și de 
cunoaștere a reglementărilor europene în 
domeniu; -au cel puțin 2 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină următoarele documente: 
-cerere de înscriere; -copie după actul de identi-
tate; -copie după diplomă de licență sau de 
absolvire, după caz; -curriculum vitae; -adeve-
rință care atestă vechimea în gradul profesional 
sau în specialitatea studiilor, după caz; -cazierul 
judiciar; -declarație pe proprie răspundere că 
nu a desfășurat activități de poliție politică, așa 
cum este definită prin lege; -adeverință medicală 
care să ateste starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate; -proiectul de specialitate; 
-copie după certificatul de atestare a cunoștin-
țelor dobândite în domeniul Sistemului Euro-
pean de Conturi, precum și de cunoaștere a 
reglementărilor europene în domeniu. Copiile 
de pe actele prevăzute mai sus se prezintă înso-
țite de documentele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. Dosarul de 
înscriere se depune la secretarul comisiei de 
concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de 
data susținerii concursului. Concursul/examenul 
cuprinde următoarele probe de evaluare: -proba 
scrisă- test-grilă de verificare a cunoștințelor din 
legislația specifică postului în data de 
16.05.2019, ora 10.00; -susținerea proiectului de 
specialitate pe o temă din domeniul de activitate 
al postului în data de 17.05.2019, ora 10.00; 
-interviul de selecție în data de 17.05.2019, ora 
13.00. Data-limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este 09.05.2019, 
ora 14.00. Temele pentru proiectul/lucrarea de 
specialitate, structura proiectului/lucrării de 
specialitate și bibliografia de concurs se afișează 
la sediul Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”, din 
șos.Vergului, nr.12, sector 2, și pe site-ul spita-
lului. Tema aleasă de candidat și conținutul 
proiectului de specialitate vor viza spitalul 
public pentru care candidează. Proiectul se 
realizează individual, într-un volum de 
maximum 15 pagini tehnoredactate pe calcu-
lator cu font de 14, trebuie să fie depus la 
înscriere și susținut ulterior în fața comisiei de 
concurs. Relații suplimentare se obțin la sediul 
Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” din șos.
Vergului ,  nr.12,  sector 2 ,  Bucureșt i , 
tel.021.255.50.85, Serv.RUNOS.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – 
Arseni”, cu sediul în București, Şoseaua Berceni 
nr. 12,  Sector 4, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a următo-
rului post vacant  în cadrul Serviciului de 
Management al Calității Serviciilor Medicale 
din  spital: 1  post referent de specialitate 
debutat specialitatea psihologie; diplomă de 
licență în specialitate; diplomă de bacalaureat; 
fără vechime în specialitate. Concursul se va 
desfășura la sediul instituţiei și va cuprinde trei 
probe, astfel: 1. proba scrisă – 16.05.2019, ora 
09.00., în Amfiteatrul Centrului De Excelenţă În 
Neurochirurgie. 2. Proba practică – 21.05.2019, 
ora 09.00. În cadrul serviciului de management 
al calității serviciilor medicale. 3. Interviul  – 
24.05.2019, ORA 09.00  în cadrul serviciului de 
management al calității serviciilor medicale. 4. 
Persoanele interesate pot depune dosarul de 
înscriere în perioada 19.04.2019 – 08.05.2019 
(inclusiv), ora 15.00, la sediul spitalului - Servi-
ciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 1122  și  
1123    Serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul spita-
lului www.bagdasar-arseni.ro.

l Primăria Municipiului Dorohoi organizează 
concurs în data de 16.05.2019 orele 10.00 proba 
scrisă și în data de 21.05.2019, interviul pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale  de execuție  
perioadă  nedeterminată de: Consilier  IA  – 
Casa De Cultură  A  Municipiului Dorohoi. 
Condiții  generale  de participare la  concurs; Să  
îndeplinească  condițiile generale conform art. 3 
al Regulamentului –cadru aprobat  prin HGR 
286/2011, modificată și completată prin HGR  
1027/2014; Condiții specifice  de participare la 
concurs: Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau similar; 
Vechime în funcția în specialitatea studiilor : 
minim 6 ani și 6 luni. Dosarele de înscriere se 
pot depune la Compartimentul resurse umane,  
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului. Pentru relaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la Compartimentul  resurse 
umane, din cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, interior 113.

l Comuna Bara, cu sediul în loc. Bara, strada 
Principala nr. 44, județul Timis, în baza Legii 
188/1999, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante pe perioadă nede-
terminată, dupa cum urmeaza:1.Funcția 
publică de Inspector, grad profesional principal, 
clasa I în cadrul Compartimentului financiar 
contabil.Condiţii specifice de participare la 
concurs:nivelul studiilor: studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta in domeniul 
stiintelor juridice; vechime în specialitatea 

studiilor necesare ocupării postului: 5 ani; 
cunostinte operare pe calculator – nivel mediu. 
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 
proba scrisă în data de  17 mai 2019, ora 10.00, 
la sediul instituției; interviu în data de 20 mai 
2019, ora 10.00, la sediul instituției. 2. Funcția 
publică de Referent, grad profesional debutant, 
clasa III, în cadrul Compartimentului agricol.
Condiţii specifice de participare la concurs:ni-
velul studiilor: studii liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: nu 
este cazul; cunostinte operare pe calculator – 
nivel mediu.Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului:proba scrisă în data de  17 mai 
2019, ora 10.00, la sediul instituției; interviu în 
data de 20 mai 2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției. Dosarele de înscriere se depun la sediul 
institutiei, în  termen  de  20 zile de la data 
publicării anunţului în  Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Date contact: 
Primaria Comunei Bara, tel./fax0256/333101, 
e-mail, primaria.bara@yahoo.com, persoana de 
contact Mergea Rodica-secretar comuna.

l Inspecţia Muncii - instituţie a administraţiei 
publice centrale, cu sediul în București, Str. 
Matei Voievod nr.14, Sector 2, organizează 
concurs de recrutare în vederea ocupării func-
ției publice de execuție vacantă de inspector de 
muncă, clasa I, grad profesional superior la 
Compartimentul Control Migraţia Forţei de 
Muncă -Direcția  Control Relații de Muncă din 
cadrul aparatului propriu al Inspecției 
Muncii;1.Condiții generale de participare la 
concurs:Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, (r2), cu modificările și completările 
ulterioare.2.Condiţii specifice de participare la 
concurs:Pentru funcția publică vacantă de 
inspector de muncă, clasa I, grad profesional 
superior la Compartimentul Control Migraţia 
Forţei de Muncă -Direcția  Control Relații de 
Muncă din cadrul aparatului propriu al Inspec-
ției Muncii:-studii universitare  de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în unul din domeniile funda-
mentale: știinţe juridice, știinţe economice, 
știinţe inginerești, știinţe agricole și silvice sau în 
una din specializările: sociologie, psihologie, 
medicină, administraţie publică și știinţe politi-
ce;-perfecţionări (specializări): curs de speciali-
zare în domeniul resurselor umane;-vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 7 ani;-cunoștinţe de operare 
pe calculator: cunoștinţe de operare pe calcu-
lator la nivel de bază, dovedite prin  documente 
care să ateste deținerea competențelor respec-
tive, emise în condițiile legii;3.Concursul se 

desfășoară la sediul Inspecţiei Muncii din Str. 
Matei Voievod nr.14, Sector 2, București, după 
cum urmează:-dosarele de înscriere se vor 
depune în perioada 18.04.2019 -07.05.2019 
inclusiv, după următorul program: de luni până 
joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 
08,00 -14,00 la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, camera 301, 
etaj 3;-selecţia dosarelor de concurs va avea loc 
în perioada 08-14.05.2019;-proba scrisă are loc 
în data de 20.05.2019, ora 10:00;-data și ora 
susţinerii interviului se afișează obligatoriu 
odată cu rezultatele la proba scrisă.Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografiile, atribuţiile 
prevăzute în fișa postului și actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt 
afișate la sediul Inspecţiei Muncii și pe site-ul: 
www.inspectiamuncii.ro.Relaţii  suplimentare se  
pot  obţine la  telefon: 021.302.70.82 de la 
doamna Elena Vîlcu, consilier.

l Inspecţia Muncii –instituţie a administraţiei 
publice centrale, cu sediul în București, Str. 
Matei Voievod nr.14, Sector 2, organizează 
concurs de recrutare în vederea ocupării a 2 
posturi vacante -funcții publice de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional superior și 
consilier, clasa I, grad profesional principal la  
Biroul Financiar –Contabilitate, Direcția Econo-
mică și a unui post  vacant funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad profesional 
superior la Compartimentul Achiziții Publice, 
Direcția Economică din cadrul aparatului 
propriu al Inspecției Muncii;1.Condiții generale 
de participare la concurs:-Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare.2.Condiţii specifice de 
participare la concurs:Pentru funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul biroului Financiar Contabi-
litate, Direcția Economică:-studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul: știinţe 
economice;-cunoștinţe de operare pe calculator: 
sunt necesare cunoștinţe de operare pe calcu-
lator la nivel de bază, dovedite prin  documente 
care să ateste deținerea competențelor respec-
tive, emise în condițiile legii;-vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 7 ani; Pentru funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul biroului Financiar Contabi-
litate, Direcția Economică: -studii universitare  
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul: știinţe 
economice; -cunoștinţe de operare pe calculator: 
sunt necesare cunoștinţe de operare pe calcu-
lator la nivel de bază, dovedite prin  documente 
care să ateste deținerea competențelor respec-
tive, emise în condițiile legii;-vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani;Pentru funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul compartimentului Achiziții 
Publice, Direcția Economică:-studii universitare  
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul: știinţe 
economice sau juridice;-perfecționări (speciali-
zări): în domeniul achizițiilor publice; -cunoș-
tinţe de operare pe calculator: sunt necesare 
cunoștinţe de operare pe calculator la nivel de 
bază, dovedite prin  documente care să ateste 
deținerea competențelor respective, emise în 
condițiile legii;-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 
ani; 3. Concursul se desfășoară la sediul Inspec-
ţiei Muncii din Str. Matei Voievod nr.14, Sector 
2, București, după cum urmează:-dosarele de 
înscriere se vor depune în perioada 18.04.2019 
-07.05.2019 inclusiv, după următorul program: 
de luni până joi între orele 08,00-16,30 și vineri 
între orele 08,00 -14,00 la Serviciul Gestiune 
Resurse Umane și Formare Profesională, 
camera 301, etaj 3;-selecţia dosarelor de concurs 
va avea loc în perioada 08 -14.05.2019; -proba 
scrisă are loc în data de 20.05.2019, ora 10:00; 
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data şi ora susţinerii interviului se afişează obli-
gatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Condiţiile de participare la concurs, bibliogra-
fiile, atribuţiile prevăzute în fişa postului şi 
actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afişate la sediul Inspecţiei Muncii 
şi pe site-ul: www.inspectiamuncii.ro.Relaţii  
suplimentare se  pot  obţine la  telefon: 
021.302.70.82 de la doamna Antonela Șmahon, 
consilier.

l Inspecţia Muncii–instituţie a administraţiei 
publice centrale, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Matei Voievod nr.14, Sector 2, organizează 
concurs de recrutare în vederea ocupării a unei 
funcții publice de execuție vacantă de inspector 
de muncă, clasa I, gradul profesional asistent la 
Compartimentul Control Muncă Nedeclarată 
-Direcția Control Muncă Nedeclarată, 

Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare 
Relații de Muncă.1.Condiții generale de partici-
pare la concurs:Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, (r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare.2.Condiţii specifice de participare 
la concurs:Pentru funcția publică de inspector 
de muncă, clasa I, gradul profesional asistent la 
Compartimentul Control Muncă Nedeclarată - 
Direcția Control Muncă Nedeclarată, Contracte 
Colective de Muncă şi Monitorizare Relații de 
Muncă:-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în unul din domeniile  fundamentale: 
ştiințe juridice, ştiințe economice, ştiințe ingine-
reşti, ştiințe agricole şi silvice sau în una din 
specializările: sociologie, psihologie, medicină, 

administrație publică şi ştiințe politice;-vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minim 1an;-perfecționări 
(specializări): curs inspector resurse umane, 
dovedit prin documente care să ateste deținerea 
competențelor respective, emise în condițiile 
legii;-cunoştințe de operare pe calculator: 
cunoştințe de operare pe calculator la nivel de 
bază (calcul tabelar), dovedite prin documente-
care să ateste deținerea competențelor respec-
tive, emise în condițiile legii.3.Concursul se 
desfăşoară la sediul Inspecţiei Muncii din Str. 
Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucureşti, după 
cum urmează:-dosarele de înscriere se vor 
depune în perioada 18.04.2019 –07.05.2019 
inclusiv, după următorul program: de luni până 
joi între orele 08,00 -16,30 şi vineri între orele 
08,00 -14,00 la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane şi Formare Profesională, camera 301, 
etaj 3;-selecţia dosarelor de concurs va avea loc 
în perioada 08.05.2019 –14.05.2019; -proba 
scrisă are loc în data de 20.05.2019, ora 1000; 
-data şi ora susţinerii interviului se afişează 
obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Condiţiile de participare la concurs, bibliogra-
fiile, atribuţiile prevăzute în fişa postului şi 
actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afişate la sediul Inspecţiei Muncii 
şi pe site-ul: www.inspectiamuncii.ro.Relaţii  
s u p l i m e n t a r e  s e   p o t   o b ţ i n e  l a  
telefon:021.302.70.82 de la doamna Băbescu 
Elena-Tabita, consilier.

l Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară 
Vrancea organizează concurs pentru ocuparea a 
1(unu) post vacant, pe perioada determinată, 
după cum urmează: -Asistent registrator prin-
cipal debutant -1 post.Studii: Studii superioare 
în domeniul juridic -specializare drept; -Fără 
vechime în specialitate.Concursul va avea loc în 
perioada:-16 mai 2019 -ora 9 proba scrisă; -22 
mai 2019 -ora 9 interviu.Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 
art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice, bibliografia şi tema-
tica de concurs sunt disponibile accesând pagina 
oficială (www.vnocpi.ro) sau la avizierul institu-
ției. Relații suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vrancea din Focşani str. Cuza vodă nr. 69, 
Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi 
Petiții, telefon 0237/228754 -int. 21. 

l Institutul de Știinţe Politice şi Relaţii Interna-
ţionale,,Ion I.C.Brătianu” al Academiei 
Române, cu sediul în Bucureşti, B-dul Iuliu 
Maniu, nr.1-3, Corp A, etajul 7, sector 6, anunţă 
scoaterea la concurs a următoarelor  posturi 
vacante:-1 post de secretar ştiinţific gr.I, cu 
normă întreagă, pe perioada detreminată. 
Condiţii de participare: -Studii superioare de 
lungă durată în profilul institutului;-Titlul ştiin-
ţific de doctor în profilul institutului;-Gradul 
profesional de cercetător ştiinţific II. Dosarele de 
concurs se depun până la data de 17.05.2019, 
ora 14.1 post de contabil şef gr.II cu normă 
întreagă, pe perioadă nedeterminată.Condiţii de 
participare:-Studii superioare de lungă durată 
în domeniul economic;-Vechime în domeniul 
financiar- contabilitate, minimum 5 ani; -Expe-
rienţă în funcţie de conducere în domeniul 
economic, minimum 3 ani;-Certificat de atestare 
a cunoştinţelor dobândite în Sistemul European 
de Conturi (SEC) emis de MFP -Școala de 
Finanţe Publice şi  Vamă, conform cu 
O.U.G.nr.41/2015 aprobată prin Legea 
nr.112/2016.Dosarele de concurs se depun până 
la data de 08.05.2019, ora 14.Relaţii în acest sens 
se pot obţine la  Biroul Resurse Umane,camera 
703 sau la telefon: 0771.227.115 în zilele de luni 
până vineri, între orele 10 -14.

l Revista Academica scoate la concurs pe 
perioadă determinată, ½ post contractual 
temporar vacant de secretar de redacție gradul 
I cu studii superioare.Condiţii generale şi speci-
fice pentru ocuparea postului de secretar de 
redacție gradul I: studii superioare cu examen 
de licență, experiență în specialitate (secretariat 
de redacție; redactare şi editare de texte), expe-

riență de lucru la reviste culturale şi/ sau ştiinți-
fice minimum 10 ani, vechime în muncă 
minimum 15 ani, cunoaşterea limbii engleze, 
scris şi vorbit, nivel avansat, cunoaşterea şi 
utilizarea corectă a normelor limbii literare 
actuale, foarte bune abilități de comunicare, 
abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, 
eficiență, capacitate de adaptare, atenție la 
detalii, rigurozitate, rezistență la stres, cunoş-
tințe foarte bune în programele: Photoshop, 
Quark XPress, Corel, Microsoft Office, Adobe 
Acrobat. Concursul se va desfăşura la sediul 
revistei Academica din Calea 13 Septembrie, 
nr.13, sector 5, Bucureşti şi va consta într-o 
probă practică la data de 09.05.2019, ora 11 şi 
un interviu la data de 14.05.2019, ora 11.Dosa-
rele de concurs se depun la secretarul de 
concurs în intervalul 19.04.2019-25.04.2019) 
inclusiv, ora 14. Informații suplimentare se pot 
obţine la telefon 021.318.8106, interior 
2713/2712 sau la sediul revistei.

CITAŢII
l Dl. Pali Gheorghe, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Apold, nr.354, jud.Mureş, este citat 
în data de 21 mai 2019 la Judecătoria Sighi-
şoara, în Dosarul nr.2959/308/2018, sala A, ora 
13.00, în calitate de pârât, în proces cu Faghi 
Daniela pentru acțiune în constatare.

l Reclamantul Cristeti Emilian citez pe pârâtul 
Cristeti Nicolae, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Timişoara, str.Circumvalațiunii, nr.37, sc.B, 
ap.3, jud.Timiş, în dosarul nr.8198/325/2019, 
aflat pe rolul Judecătoriei Timişoara, Secția a 
II-a civilă, având ca obiect declarararea judeca-
torească a morții. Orice persoană care cunoaşte 
date despre numitul Cristeti Nicolae este invi-
tată să le comunice la Judecătoria Timişoara, 
acesta fiind dispărut din anul 1981.

l Kimpel Florian, Kimpel Devai Olga Ilona, 
Kimpel Gabor, Bornemisza Panna, născ. Paus-
pertl, Csasznek Judith Caren Marta, toți cu 
domiciliul necunoscut, sunt citați pe data de 
06.06.2019 la Judecătoria Turda, în dos. 
nr.38/328/2018, în calitate de pârâți.

l Duca Florenţa citează paratele Matei 
Florenţa şi Săvescu Mioara ambele cu reşedinţa 
in Suedia, Mazilu M. Elena şi Albu – Anarie 
Elena ambele cu ultim domiciliu cunoscut 
Dărmăneşti, cartier Plopu, Jud. Bacău, cu reşe-
dinţa in Italia şi respectiv Spania, in dosarul 
1287/260/2009, obiect partaj judiciar, la Judecă-
toria Moineşti, termen 15.05.2019 08:30.    

l Se citează Popa Dumitra, cu ultimul domici-
liul cunoscut în com. Ariceştii Rahtivani, sat. 
Buda, nr. 59, bl.C1, sc. 1, et. 3, ap. 12, jud. 
Prahova, la Judecătoria Braşov, pentru data de 
10.05.2019, ora 9:00, camera sala J2, în calitate 
de pârât în dosarul nr. 20526/197/2018.

l Simion Cătălin, domiciliat în sat Vlaşca, 
mun. Feteşti, str. Matei Corvin, nr. 2, jud. 
Ialomiţa, este chemat în data de 9.05.2019, ora 
8:30, la Judecătoria Săveni în dosarul nr. 
916/297/2018-divorţ, în contradictoriu cu recla-
manta Simion Mihaiela.

l Ticulescu (fosta Mureşeanu) Rodica este 
citată în calitate de pârâtă în dosarul civil 
nr.799/254/2016 la Judecătoria Mangalia în data 
de 26 Iunie 2019 pentru dezbatere succesiune 
defuncți Mureşeanu Nicolae şi Mureşeanu 
Dorica, ieşire din indiviziuni, reclamantă 
Dumitru Mia. Totodată, vă aducem la cunoştință 
că în situația în care nu veți face dovada accep-
tării succesiunii defuncților mai sus menționați 
în termenul prevăzut de dispozițiile articol 1103 
Cod Civil, sunteți prezumată că ați renunțat la 
moştenire. Totodată, vă aducem la cunoştință 
faptul că v-a fost desemnat in calitate de curator, 
dna. avocat Dumitru Iuliana-Daniela.

l Numiții Kemeny Endre, cu domiciliul în 
Paty, str.Ibolya, nr.12, judeţul Pest, Ungaria, 

Nagy Zoltan, cu domiciliul în Hatvan, str.
Eotvos, nr.l, Ungaria, Nagy Geza, cu domiciliul 
în Budapesta, str.Poltemberg Erno, nr.21, circa 
IV, Ungaria, şi Kemeny Zsuzsa, cu domiciliul în 
Budapesta, str.Felsoerdosor, nr.l, circa VI, 
Ungaria, sunt citați la Judecătoria Ploieşti 
pentru data de marți, 15.05.2019, ora 12.00, în 
calitate de reclamanți,  în dosar civil 
nr.2919/289/2015*, având ca obiect fond funciar- 
rejudecare, în proces cu Comisia Județeană 
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor Mureş, Comisia 
Locală Ideciu de Jos şi Direcția Silvică Mureş.

l Societatea Profesională Notarială Popa 
Ionuț-Florin şi Dorobanţu Simona-Iustina, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str.Napoca, nr.25, ap.5, 7, 
judeţul Cluj, citează pe Tataru Viorica, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în jud.Botoşani, 
precum şi pe toți succesibilii cu domiciliul necu-
noscut ai defunctului Pâslaru Ioan, decedat la 
data de 15.05.2011, cu ultimul domiciliu în mun.
Cluj-Napoca, str.Horea, nr.33, jud.Cluj, la 
dezbaterea succesiunii după acesta, precum şi la 
suplimentarea masei succesorale după defuncta 
Paslaru Irina, decedată la data de 12.07.2002, cu 
ultimul domiciliu în mun.Cluj-Napoca, str.
Horea, nr.33, ap.26, jud.Cluj, pentru data de 21 
mai 2019, ora 13.00, în Dosar 91/2018, precum şi 
în Dosar nr.15/2019. Pentru această dată vă 
rugăm să prezentaţi cartea de identitate, actele 
de stare civilă care dovedesc calitatea dvs.de 
moştenitor şi actele de proprietate privind bunu-
rile imobile/mobile ale defunctului.

DIVERSE
l Stan Marian, avand domiciliul in judetul 
Ilfov, Com.Berceni, str.Infratirii, nr.9, titular al 
proiectului  P.U.Z-,,introducere in intravilan, 
lotizare pentru construire locuinte individuale, 
amenajare circulatii si utilitati” in Judet Ilfov, 
Com.Berceni, T6, P21/1/42, 21/2/1, 21/2/2, 
21/2/3, anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportu-
nitate al CJ.Ilfov, documentatia putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 (tel. 
021/212.56.93), de luni pana vineri, intre orele 
9.00-14.00,  incepand cu data de 18.04.2019.

l Somaţ ie .  Judecător ia  Ineu.  Dos .
nr.762/246/2019..Petenta  Cotuna Elena  solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra imobilului   identificat în c.f.  
302737 Craiva (provenit din c.f. 935 Chişlaca) 
A1 nr.top. 8/2  intravilan în supr. de  1.029 mp. 
A1.1 nr.cad/top.  8/2 casa nr. 404 (vechi nr.4)   
Chişlaca  imobil asupra căruia figurează ca 
proprietari  întabulaţi sub B.1   Tebuie Petru  
care a decedat în data de   20.10.1944 , sub B.2 
Tebuie Sânzâiana   decedată la 26.11.1915 , sub 
B.3 Tebuie Aurel decedat în 16.12.1989   şi sub 
B.4   Tebue Pavel  decedat  în 13.09.1976. Petenta 
susţine că foloseşte acest imobil de peste 50 de 
ani de la moartea proprietarilor în mod conti-
nuu,paşnic,public şi sub nume de proprietar.Toţi 
cei interesaţi sunt somaţi să depună de îndată  
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar în termen de 30 de zile de la ultima 
publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

l Somaţie. Emisă în temeiul art. 130 din 
Decretul - Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin Rezoluţia din data de 15.04.2019, 
privind cererea înregistrată sub dosar nr. 
895/246/2019 al Judecătoriei Ineu, formulată de 
petanta, Costea Eugenia, domiciliată în Arad, 
P-ţa Academician Caius Iacob, nr. 15, Bl. G, Sc. 
C, Apt. 13, Jud. Arad, prin av. Morodan Mino-
dora - Cabinet Individual, cu sediul profesional 
în Ineu, str. Republicii, nr. 17, jud. Arad, în 
calitate de apărător ales, prin care solicită să se 
constate că a dobândit dreptul de proprietate pe 
titlu de uzucapiune prin joncţiunea posesiilor, 
asupra imobilului înscris în CF nr. 44 Beneşti, 
cu nr. topografic 66-1 compus din teren arabil în 

ANUNÞ DE PRESÃ
ORGANIZARE EVENIMENT DE INFORMARE PUBLICÃ ªl

FINALIZAREA LUCRÃRILOR DE „PIETRUIRE
Proiect finanþat cu sprijinul financiar al Programului

Judeþean de Dezvoltare Localã - Ialomiþa 2018
COMUNA DRÃGOEªTI anunþã finalizarea lucrãrilor de

„PIETRUIRE DRUMURI ÎN COMUNA DRÃGOEªTI” ºi
organizarea evenimentului de informare publicã ce va avea loc în
data de 19.04.2019, ora 10:00 pe teritoriul localitãþii.

Proiectul este finanþat prin Programul Judeþean de Dezvoltare
Localã - Ialomiþa 2018, care este implementat de cãtre Asociaþia
de Dezvoltare Intercomunitarã Ialomiþa fondatã de Consiliul
Judeþean Ialomiþa.

Proiectul se deruleazã în perioada 01.11.2018-01.08.2019 ºi
are o valoare totalã de 549.278,64 lei inclusiv TVA, din care
autoritatea finanþatoare contribuie cu 199.800 lei inclusiv TVA,
iar contribuþia beneficiarului este de 349.478,64 lei inclusiv TVA.

Prin proiect s-a modernizat reþeaua de drumuri stradale din
Comuna Drãgoeºti prin pietruirea 3,4 km drumuri.

Finanþarea în cadrul Programului Judeþean de Dezvoltare
Localã a cheltuielilor aferente cu modernizarea strãzilor prin
pietruire în comuna Drãgoeºti a reprezentat o oportunitate, iar
implementarea proiectului în condiþiile finanþãrii prin acest pro-
gram are ca rezultat îmbunãtãþirea calitãþii vieþii locuitorilor
comunei.

Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã Ialomiþa are ca scop
dezvoltarea durabilã a unitãþilor administrativ teritoriale care o
alcãtuiesc ºi a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau re-
gional ºi prin furnizarea în comun a unor servicii publice, precum
ºi prin crearea unui Program de Dezvoltare Judeþeanã care sã
funcþioneze pe principii de eficienþã ºi transparenþã ºi sã asigure
finanþarea obiectivelor de interes judeþean.

Programul de Dezvoltare Judeþeanã are ca scop îmbunãtãþirea
continuã a calitãþii vieþii locuitorilor judeþului Ialomiþa, a generaþiilor
prezente ºi viitoare, prin dezvoltarea de comunitãþi  rurale  ºi  ur-
bane sustenabile, capabile sã gestioneze ºi sã utilizeze resursele
în mod eficient, pe zone de potenþial economic ºi pe zone de
prioritate, asigurând prosperitatea, protecþia mediului ºi coeziunea
socialã.
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intravilan în suprafaţă de 5.292 mp, şi nr. topo-
grafic 67 compus din teren arabil în intravilan 
în suprafaţă de 216 mp, cu o valoare de 25.888 
lei, a proprietarului tabular de sub B.9, 
defunctul MIHOC FLORIAN, una şi aceeaşi 
persoană cu MIHOC  FLORE, decedat la data 
de 16.12.1970. Prezenta somaţie se afişează timp 
de o lună la sediul instanţei şi la sediul primăriei 
în raza căreia se află imobilul şi se publică 
într-un ziar de largă răspândire, timp în care 
toţi cei interesaţi au posibilitatea să depună DE 
ÎNDATĂ opoziţie la Judecătoria Ineu, întrucât 
în caz contrar în termen de o lună de la ultima 
afişare sau publicare se va proceda la analizarea 
cererii petenţilor cu privire la constatarea drep-
tului lor de proprietate.

l Somaţie. În dosarul civil cu nr. 16352/55/2018 
al Judecătoriei Chişineu Criş, reclamantul 
Borod Simion Sabin, domiciliat în Arad, str. 
Lăcrămioarelor, nr. 49, jud. Arad, solicită a se 
constata că a dobândit dreptul de proprietate cu 
titlu de uzucapuine asupra imobilului situat în 
Olari, jud. Arad, înscris în CF nr. 302460 Olari, 
nr. top 335, provenit din conversia pe hârtie a 
CF 584 Vărşand Vechi, format din teren intra-
vilan în suprafaţă de 2880 mp CF. Proprietar 
tabular Borond Dimitrie, cu domiciliul necu-
noscut. Toţi cei interesaţi în cauză pot formula 
opoziţii la prezenta somaţie în termen de 30 de 
zile de la publicare.   

l Anunț Prealabil privind Afişarea Publică a 
Documentelor Tehnice ale Cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială STRĂOANE, 
din județul Vrancea, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.7 începând cu data de 23.04.2019, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei 
STRĂOANE, conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, 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  Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin 
reprezentată prin av. Ciulianu Elena-Cozmina, 
in calitate de lichidator judiciar al SAV Services 
Solutions SRL desemnat prin hotararea nr.2190 
din data de 15.04.2019, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in dosar 
nr. 11641/3/2018, notificã deschiderea falimen-
tului prin procedura generala prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva SAV services solu-
tions SRL, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 
3, Strada Poet Panait Cerna, Nr. 4, PARTER, 
Bloc M-57, Scara 3, Ap. 57, CUI  33660607, nr. 
d e  o r d i n e  i n  re g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/11541/2014. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii insolventei 
impotriva SAV Services Solutions SRL, vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
11641/3/2018, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 30.05.2019; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 28.06.2019; c) termenul pentru depu-
nerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi 
de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv consolidat 
26.07.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Administratorul Unic al S.C. 
ALEXANDRA TURISM S.A.  cu sediul în 
Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica, nr.109-119, 
sector 2, înmatriculată la ORCMB sub nr. 
J40/17748/2003, având CUI 16020888, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor  S.C. ALEXANDRA TURISM S.A, la 

sediul SC TRIVALE SRL, str.Depozitelor, nr.6, 
jud.Argeş în data de  21.05.2019, ora 10,00  
având următoarea ordine de zi: 1)Discutarea, 
aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare 
aferente exerciţiului financiar 2018, pe baza 
rapoartelor prezentate de administratorul unic 
şi de cenzori. 2)Descărcarea de gestiune a admi-
nistratorului unic pentru exerciţiul financiar 
2018. 3)Aprobarea repartizării rezultatelor 
exerciţiului financiar 2018. 4)Aprobarea datei 
de 01.06.2019 ca dată de înregistrare pentru 
acţionarii asupra cărora se răsfrâng efectele 
adunărilor generale. În cazul în care la data de 
21.05.2019 nu se întruneşte cvorumul cerut de 
lege, a doua şedinţă se va ţine a doua zi 
22.05.2019, ora 10,00 la aceeaşi adresă. La 
Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 10.05.2019, data de referinţă. 
Relaţii la tel: 0248/223251. Administrator Unic, 
Bulf Paulina.

l Convocator: Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al S.C. ZMEURA S.A. cu sediul 
în Bucureşti, b-dul Unirii, nr.20, bl.5C, sector 4, 
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/2060/1991, 
având CUI 404254, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară  a Acţionarilor S.C. ZMEURA 
S.A. în data de 21.05.2019, ora 11.00, la sediul 
SC TRIVALE SRL Piteşti, str.Depozitelor, nr.6 , 
având următoarea ordine de zi: 1)Discutarea, 
aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare 
aferente exerciţiului financiar 2018, pe baza 
rapoartelor prezentate de preşedintele consi-
liului de administraţie şi de cenzori. 2)Descăr-
carea de gestiune a consiliului de administraţie 
pentru exerciţiul  financiar 2018. 3)Aprobarea 
repartizării profitului net realizat în anul finan-
ciar 2018. 4)Aprobarea prelungirii mandatului 
cenzorilor pentru următorii 3 ani. 5)Aprobarea  
datei de 01.06.2019 ca dată de înregistrare 
pentru acţionarii asupra cărora se răsfrâng 
efectele adunărilor generale. În cazul în care la 
data de 21.05.2019 nu se întruneşte cvorumul 
cerut de lege, a doua şedinţă se va ţine a doua zi, 
22.05 2019, ora 11,00 la aceeaşi adresă. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţti să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 10.05.2019, data de referinţa. 
Relaţii la tel: 0248/223251. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie, Bulf Paulina.

l Convocarea Adunării Generale Ordinare şi 
Extraordinare a Acţionarilor Societăţii ISAF 
-Societate de Semnalizări şi Automatizări Fero-
viare S.A. Data 16.04.2019. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie al societăţii ISAF 
Societate de Semnalizări şi Automatizări Fero-
viare SA -cu sediul social în Bucureşti, Calea 
Giuleşti nr.14, cod 060275, sector 6, nr. de înre-
gistrare în Registrul Comerţului J40/1079/1991, 
CUI RO473734, cu un capital social subscris şi 
vărsat de 840.170 lei, divizat în 84.017 acţiuni, 
cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, denu-
mită în continuare “Societatea” -Domnul 
Jacques Francois Marie Guillemot De Liniers, 
în temeiul art.113 şi art.117 din Legea 31/1990 
privind Societăţile coroborat cu prevederile art. 
13 din Actul constitutiv al Societăţii, Convoa-
că:I.Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor Societăţii, pentru data de 24.05.2019, ora 
11.00, la sediul social al Societăţii aflat în Bucu-
reşti, Calea Giuleşti, nr. 14, sector 6, cu urmă-
toarea ordine de zi:a.Analiza, aprobarea şi 
modificarea situaţiilor financiare anuale pe baza 
Raportului de gestiune al Consiliului de Admi-
nistraţie si al auditorului financiar al Societăţii 
pentru exerciţiul financiar aferent anului 2018 
şi repartizarea rezultatului contabil;b.Descăr-
carea de gestiune a administratorilor Societăţii 
pentru activitatea aferentă exerciţiului încheiat 
la data de 31.12.2018; c. Modificarea şi apro-
barea programului de activitate şi al bugetului 
Societăţii pentru anul 2019;d.Confirmarea 
firmei de audit Mazars Romania SRL în calitate 
de auditor financiar al Societăţii pentru exerci-
ţiul financiar al anului 2019, respectiv pentru o 
nouă perioadă de un an, respectiv de la 
31.05.2019 şi până la 31.05.2020 şi aprobarea 

încheierii contractului/ actului adiţional la 
contractul existent între Societate şi Mazars 
Romania SRL; e.Mandat pentru formalităţi.
II.Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor Societăţii, pentru data de 24.05.2019, 
ora 12.00, la sediul social al Societăţii aflat în 
Bucureşti, Calea Giuleşti, nr. 14, sector 6, cu 
următoarea ordine de zi:a.Aprobarea ratificării 
Actului Adiţional nr. 221/8130/2016.6 din 
28.02.2019 la Contractul de credit nr. 
221/8130/2016 din 07.12.2016, semnat între 
Societate şi BRD Groupe Societe Generale SA; 
b.Aprobarea dizolvării voluntare a societăţii 
Electrotop Impex SRL înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/13569/1991, 
CUI 448625, în baza articolului 227 alineatul 1 
litera d) din Legea 31/1990 privind societățile, 
precum şi lichidarea sa simultană în baza arti-
colului 235 din Legea 31/1990 privind societățile 
precum şi împuternicirea Dlui Alexandru 
Grigorie, CNP 1810929160040, să reprezinte 
Societatea în cadrul Adunării Generale a Asoci-
aţilor Electrotop Impex SRL şi să voteze 
conform rezoluţiei ce se va aproba de către 
Acţionarii Societăţii în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor.Invităm pe această 
cale acţionarii Societăţii ISAF -Societate de 
Semnalizări şi Automatizări Feroviare S.A. 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă indicată mai jos, să participe la şedinţa 
Adunării Generale a Acţionarilor, în vederea 
întrunirii cvorumului cerut de actul constitutiv 
şi de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, în 
vigoare. La aceasta Adunare Generală sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de 09.05.2019 stabilită ca data de referinţă. 
Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă menţionată, îşi pot exercita 
dreptul de vot direct sau prin reprezentant. 
Acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea Gene-
rală de alţi acţionari sau de către terţi, prin 
împuternicire specială, dată chiar sub semnă-
tura privată. Participarea la Adunarea Gene-
rală se face pe baza actului de identitate şi a 
împuternicirii. Mandatele de reprezentare a 
acţionarilor trebuie înmânate Preşedintelui 
Adunării în ziua desfăşurării acesteia, înaintea 
începerii ei. Orice propunere de completare a 
prezentei ordini de zi se poate face de acţionari 
care au împreună sau separat un procent de 
minim 5% din capitalul social. Propunerile 
trebuie făcute Consiliului de Administraţie, în 
scris, în cel mult 15 zile de la transmiterea 
convocării, sub sancţiunea neluării lor în seamă. 
În conformitate cu articoul 13 din Actul consti-
tutiv al Societătii, Societatea pune la dispoziţia 
acţionarilor la sediul Societăţii, bilanţul şi 
contul de pierderi şi profit pentru exerciţiul 
2018, raportul de activitate al Consiliului de 
Administraţie pentru perioada exerciţiului 
financiar 2018, proiectul programului de activi-
tate pentru anul 2019 şi inventarul. Acţionarii 
vor putea obţine pe cheltuiala lor copii ale 
acestor documente. Raportul auditorului finan-
ciar va fi depus la sediul social la dispoziţia 
acţionarilor cu minim 15 zile înainte de data 
întrunirii Adunării Generale. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al ISAF SA 
Domnul Jacques Francois Marie Guillemot De 
Liniers.

l Convocator: Consiliul de Administraţie al 
Societăţii ANA Teleferic S.A., persoană juridică 
română cu sediul în Poiana Braşov, Hotel Spor-
turilor, judeţul Braşov, număr de ordine în  
Registrul Comerţului Braşov J/08/988/1998,  
CUI RO8698066, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii în data de 28 
mai 2019, ora 12,00, în Poiana Braşov, Hotel 
„Sporturilor”, judeţul Braşov, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţionarilor la data 
de referinţă 02 mai 2019,  cu următoarea ordine 
de zi:1. Analiza şi aprobarea  situaţiilor finan-
ciare anuale pentru exerciţiul financiar 2018, 
după prezentarea raportului administratorilor 
şi auditorului financiar; 2. Aprobarea reparti-
zării pe destinaţii a profitului aferent anului 
2018; 3. Descărcarea de gestiune a  administra-
torilor, pentru exerciţiul  financiar 2018; 4. 
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2019; 5. Alegerea  administratorilor 
societăţii ANA Teleferic SA, stabilirea duratei 
mandatului administratorilor şi a indemnizaţiei 
acestora; 6. Desemnarea reprezentantului acţio-
narilor pentru semnarea actului constitutiv 
actualizat, pentru perfectarea documentelor si 
înregistrarea lor la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Braşov.În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de 
desfăşurare a adunării generale ordinare a 
acţionarilor, a doua adunare generală ordinară 
va fi convocată pentru data de 29 mai 2019, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de 
zi. Consiliul de Administraţie al Societăţii ANA 
Teleferic SA Prin Constantinescu Simona, 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

l Convocare: În conformitate cu dispoziţiile 
art.111 din  Legea nr. 31/1990 republicată cu 
modificările ulterioare, dl. ec. Victor Voichin în 
calitate de Administrator Unic al SC Horoscop  
Imob SA, cu sediul în Găeşti, str. 13 Decembrie, 
nr. 45, sc.4, etj.1, ap.46, judet Dâmboviţa, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor în data de  20.05.2019, ora 09:30, iar în 
caz de lipsă de cvorum în data de 21.05.2019, 
ora 09:30, la sediul societăţii, cu următoarea 
ordine de zi:1.Discutarea şi aprobarea bilan-
ţului contabil pe anul 2018, dupa citirea rapor-
tului administratorului şi a cenzorului;2.
Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019;3.Discutarea gestiunii 
Administratorului Unic şi descărcarea de 
gestiune pentru activitatea aferentă exerciţiului 
financiar 2018;4.Prelungirea mandatului pentru 
5 ani al domnului Ec.Victor Voichin în funcţia 
de administrator.5.Menţinerea în funcţia de 
cenzor în persoana doamnei Fluieras Petruta;6.
Diverse.La Adunarea Generală vor participa 
toţi deţinătorii de acţiuni la data de referinţă 
02.04.2019, conform evidenţei din Registrul 
Acţionarilor. Formularele de procură pentru 
participare la adunarea generală ordinară sunt 
disponibile la sediul societăţii. Procurile se vor 
depune în original la sediul societăţii până la 
data de 02.05.2019. Administrator Unic, Ec. 
Victor Voichin.

l Administratorul Unic al SC Electro Energe-
tica SA, cu sediul în Aleea Grădinii nr.2B, 
Dobroeşti, Jud. Ilfov, în conformitate cu preve-
derile Legii 31/1990 privind societăţile comer-
ciale republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi în baza art.15 din Actul Constitutiv 
al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Electro Energetica S.A. în 
data de 28.05.2019, ora 15, la punctul de lucru 
al societăţii din Bucureşti, Sector 2, Calea 
Moşilor, nr. 292, bloc 38, scara 2, etaj 9, ap.55, 
cu următoarea ordine de zi:1.Prezentarea şi 
aprobarea bilanţului, a Contului de profit şi 
pierdere, a Raportului comisiei de cenzori şi a 
Raportului de gestiune al Administratorului 
unic privind activitatea  SC Electro Energetica 
SA, la data de 31.12.2018.2.Descărcarea Admi-
nistratorului unic de gestiunea anului 
2018.3.Repartizare dividende din rezultatul 
reportat.4.Prezentarea şi aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum şi 
a situaţiei  financiare pe trimestrul I 
2019.5.Stabilirea indemnizaţie Director Gene-
ral.6.Diverse.Data de referinţă pentru acţionarii 
îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi să voteze în cadrul 
Adunării Generale este 15 mai 2019, ora 14. În 
caz de neîntrunire a cvorumului necesar, AGA 
se va reprograma în ziua de 30.05.2019, ora 15, 
la aceeaşi adresa.

l Ordinea de zi a Adunării Generale Extraor-
dinare a SCM Orris, ce va avea loc în data de 
03.05.2019, orea 9.00 la sediul social din Calea 
13 Septembrie nr.113, bloc 109, cam.4, 5, 6, 
sector 5, Bucureşti.1.Mărirea capitalului social 
prin suplimentarea pana la 150 părţi sociale 
minim/ cooperator.2.Aprobarea vânzării urmă-
toarelor spaţii:-Sos. Mihai Bravu nr. 200, Sector 
3, Bucureşti; -Iuliu Maniu nr. 55, Sector 6, 
Bucureşti –parţial.3.Actualizarea Actului 
Constitutiv: calitatea de membru cooperator.4.
Diverse.

LICITAŢII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul 
în mun.Slatina, str.Bld.Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.3, jud.Olt, organizează, în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Mun.Slatina nr.54/28.03.2019, la data de 
23.04.2019, ora 09.00, licitație publică pentru 
închirierea spațiului destinat comerț alimentație 
publică din incinta Clubului Nautic şi de Agre-
ment „Plaja Olt” reprezentând foişor din lemn 
în suprafață construită la sol de 27,35mp, iar 
suprafață utilă de 23,65mp. Procurarea docu-
mentației pentru participarea la licitație se face 
de la Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun.Slatina, str.Bld.Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.3, jud.Olt, persoană de 
contact: Cirstea Lidia, telefon/fax: 0349.881.148, 
e-mail: office@csmslatina.ro. Depunerea ofer-
telor se face la sediul Clubului Sportiv Muni-
cipal Slatina până la data de 22.04.2019, ora 
15.00.

l Primaria orasului Cernavoda, str.Ovidiu 
nr.11, jud. Constanta, telefon/fax 0241487121, 
0241239578, primaria@cernavoda.ro, organi-
zeaza in data de 07.05.2019, ora 1000, licitatie 
publica pentru  vânzarea terenurilor:teren în 
Drum de Centura Lot2, în suprafaţă de  557 
mp; teren în Drum de Centura Lot3, în supra-
faţă de  555 mp; teren în Drum de Centura 
Lot5, în suprafaţă de  592 mp; teren în Drum de 
Centura Lot9, în suprafaţă de  598 mp; teren în 
Drum de Centura Lot21, în suprafaţă de  500 
mp; teren în Drum de Centura Lot22, în supra-
faţă de  572 mp; teren în Str.Victoriei langa 
nr.24, în suprafaţă de  335 mp. Persoanele inte-
resate pot solicita caietul de sarcini, de la 
Compartimentul Cadastru din cadrul Prima-
riei, incepand cu data de 19.04.2019. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor este 25.04.2019. 
Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de 
Informare pentru Cetateni din cadrul Prima-
riei, este de 06.05.2019, ora 1400. Plicurile cu 
oferte se vor deschide in data de 07.05.2019, ora 
1000, in sala 10 din cadrul Primariei Cerna-
voda. Persoana de contact – Cioară Mirela.

l Primăria comunei Dimitrie Cantemir, cod 
fiscal 3394295, cu sediul in localitatea Hurdugi, 
comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui, 
telefon/fax-0235485389, e-mail:primaria.dtcm@
yahoo.com, organizează licitație publică 
deschisa in data de 10.05.2019 , ora 10,00 la 
sediul Primăriei comunei Dimitrie Cantemir in 
vederea concesionării suprafeței de 48914 m.p. 
teren , aparținând domeniului privat al comunei 
Dimitrie Cantemir, județul Vaslui.Documentația 
de atribuire şi caietul de sarcini se pot procura 
de la sediul Primăriei comunei Dimitrie 
Cantemir pana la data de 09.05.2019  ora 12,00. 
Data limita solicitare clarificari este 09.05.2019 
ora 12,00. Data limita de depunere a ofertelor  
este 09.05.2019  ora 12,00.

l Grama Ana lichidator la SC Tractoare Hoyo 
SRL, dosar 332/62/2016 vinde la licitaţie cu 
preţuri: Far 90 HP – preţ 150; fax 50 HP – preţ 
125 lei; faruri 25 HP – preţ 100 RON; înlocuitor 
uşă cu butuc 60 lei; filtru 90 HP 75 RON; radi-
ator răcire ulei 75 lei; şuruburi de legătură – 12 
lei; scaune tractor 125 lei; curele ventilator 50 
lei; transmisie finală 3.500 RON; cutie viteză tip 
50 300 lei; camionetă ford (deteriorată) 25.107 
lei; suport cabină 105 lei; filtru ulei 80 lei. Lici-
taţiile au loc în fiecare vineri timp de 8 săptă-
mâni începând cu data de 19.04.2019 până la 
data de 7.06.2019 la orele 15:00 sediul lichidato-
rului . 0741/218.168.

l Grama Ana lichidator la SC Alicante Mobila 
& Ambient SRL – dosar 1744/62/2014 – Tribu-
nalul Braşov vinde la licitaţie 80 scaune de 
diferite tipuri cel mult 2,3 de acelaşi tip: 
noptiere – Imperial AG – 20 bucăţi – cu 189 lei/
bucată; noptieră oregan 4 bucăţi cu 193 lei / 
bucată; noptieră saipon 226 lei; noptieră Ana 
121 lei; masă extensibilă 868 lei; lampă 212842 
– 5 bucăţi – 97 lei/ bucată; bucătărie Rio 353 lei; 
bază pat 677 lei; pat retone 2 bucăţi cu 298 lei / 
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bucată; şemineu 1 bucată cu 3240 lei. Licitaţiile 
au loc în fiecare vineri timp de 8 săptămâni 
începând cu data de 19.04.2019 până la 
07.06.2019 la orele 15:00 sediul lichidatorului. 
0741/218.168.

l Debitorul SC Re.Ma-Lemn G.P. SRL, cu 
sediul în com. Gogosu, sat.Gogosu, nr.382, jud.
Mehedinţi, CIF:31013329, J25/503/2012 aflata 
în procedură de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 3038/101/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL scoate la vânzare 
urmatorul bun imobil proprietate imobiliara 
compusa din: Teren  intravilan situat in comuna 
Gogosu, Tarla 34, Parcela 1690/1, cu o suprafata 
totala de 5.154 mp (5.088 din acte) avand  
numar cadastral 50663 si anexa gater cu o 
suprafata construita de 63,84 mp + împrejmuire 
gard la pretul de  8372,50 EURO exclusiv tva 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
06.05.2019 orele 1400.Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de pornire al lici-
taţiei şi să achiziționeze caietul de sarcină in 
suma de 500 lei cu cel puțin 2(doua) ore înainte 
de ora licitației.Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte 
de cumpărare şi documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de 
licitație şi contravaloarea caietului de sarcină la 
adresa menționată anterior.Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
telefon 0742592183, 0756482035 tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.

l 1.Informaţii generale privind concedentul: 
Comuna Prisăcani cu sediul în localitatea Prisă-
cani, comuna Prisăcani, județul Iaşi, Cod poştal: 
707390, Romania, cod fiscal 4540372, Tel. +40 
0232-295.858, fax: +40 0232-295.999, email: 
prisacani@is.e-adm.ro,  reprezentată prin 
primar Ghiorghe Stanciu.2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii:Concesionarea unui 
teren situat în extravilanul domeniului public 
din sat Prisăcani, comuna Prisăcani, județul 
Iaşi, în suprafață de 59.254 mp, tarla T33-1, 
parcela 798/1/1, 798/2, 801/1. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire:Se regăsesc 
în Caietul de sarcini, de la sediul primăriei 
comunei Prisăcani. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: În baza unei cereri scrise şi depuse la   
sediul primăriei comunei Prisăcani, iar în 
termen de cel mult 4 zile lucrătoare, de la 
primirea acesteia, concedentul o va pune la 
dispoziția acestora. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/ compartimentului din cadru conce-
dentului,  de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Compartimentul  
Buget, Finanțe, Impozite şi Taxe  din cadrul 
Primăriei Comunei Prisăcani, județul Iaşi. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor OUG nr.54/2006: 500 lei şi se poate plăti 
prin Ordin de plată, în contul RO95 TREZ 4105 
006X XX00 0379 deschis la Trezoreria Răduca-
neni, sau direct la casieria Primăriei Comunei 
Prisăcani. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.04.2019, ora 16:00. 4. Infor-
mații prinvind ofertele: Ofertanții au obligația 
de a elabora ofertele în conformitate cu prevede-
rile documentației de atribuire. 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor:  09.05.2019, ora 16:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Prisăcani, str. Principală, nr. 
112, comuna Prisăcani, județ Iaşi. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se va depune într-un singur (1) 
exemplar, în original. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofer-

telor: 10.05.2019, ora 10:00, la sediul conceden-
tului, Primăria Comunei Prisăcani, județul 
Iaşi.6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţe Tribunalul Iaşi, 
str. Elena Doamna, nr. 1A, telefon 0332/403.647, 
fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-pgref@just.
ro.7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării:16.04.2019.

l 1.Informaţii generale privind concedentul: 
Comuna Prisăcani cu sediul în localitatea Prisă-
cani, comuna Prisăcani, județul Iaşi, Cod postal: 
707390, Romania, cod fiscal 4540372,Tel. +40 
0232 295.858, fax: +40 0232-295.999, email: 
prisacani@is.e-adm.ro,  reprezentată prin 
primar Ghiorghe Stanciu.2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii:Concesionarea unui 
teren situat în extravilanul domeniului public din 
sat Prisăcani, comuna Prisăcani, județul Iaşi, în 
suprafață de 123.645 mp, număr cadastral 
6052.3.Informaţii privind documentaţia de atri-
buire:Se regăsesc în Caietul de sarcini, de la 
sediul primăriei comunei Prisăcani.3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: În baza unei cereri 
scrise şi depuse la   sediul primăriei comunei 
Prisăcani, iar în termen de cel mult 4 zile lucră-
toare, de la primirea acesteia, concedentul o va 
pune la dispoziția acestora.3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului din cadru 
concedentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul  Buget, Finanțe, Impozite şi 
Taxe  din cadrul Primăriei Comunei Prisăcani, 
județul Iaşi.3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.54/2006: 500 
lei şi se poate plăti prin Ordin de plată, în contul 
RO95 TREZ 4105 006X XX00 0379 deschis la 
Trezoreria Răducaneni, sau direct la casieria 
Primăriei Comunei Prisăcani.3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 25.04.2019, ora 
16:00.4.Informații prinvind ofertele: Ofertanții 
au obligația de a elabora ofertele în conformitate 
cu prevederile documentației de atribuire.4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor:  09.05.2019, 
ora 16:00 .4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Prisăcani, str. Prin-
cipală, nr. 112, comuna Prisăcani, județ Iaşi.4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se va depune într-un singur 
(1) exemplar, în original. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 10.05.2019, ora 10:00, la sediul conce-
dentului, Primăria Comunei Prisăcani, județul 
Iaşi. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţe. Tribunalul Iaşi, 
str. Elena Doamna, nr. 1A, telefon 0332/403.647, 
fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-pgref@just.
ro.7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
16.04.2019. 

l 1.Informaţii generale privind concedentul: 
Comuna Prisăcani cu sediul în localitatea Prisă-
cani, comuna Prisăcani, județul Iaşi, Cod postal: 
707390, Romania, cod fiscal 4540372,  Tel. +40 
0232 295.858, fax: +40 0232-295.999, email: 
prisacani@is.e-adm.ro,  reprezentată prin 
primar Ghiorghe Stanciu.2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: :Concesionarea 
unui teren situat în extravilanul domeniului 
public din sat Prisăcani, comuna Prisăcani, 
județul Iaşi, în suprafață de 134.484 mp, număr 
cadastral 60400.3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se regăsesc în Caietul de 
sarcini, de la sediul primăriei comunei Prisă-
cani.3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: În baza 
unei cereri scrise şi depuse la   sediul primăriei 
comunei Prisăcani, iar în termen de cel mult 4 
zile lucrătoare, de la primirea acesteia, conce-
dentul o va pune la dispoziția acestora.3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/ compartimen-

tului din cadru concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Compartimentul  Buget, Finanțe, Impo-
zite şi Taxe  din cadrul Primăriei Comunei 
Prisăcani, județul Iaşi.3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.54/2006: 
500 lei şi se poate plăti prin Ordin de plată, în 
contul RO95 TREZ 4105 006X XX00 0379 
deschis la Trezoreria Răducaneni, sau direct la 
casieria Primăriei Comunei Prisăcani.3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.04.2019, ora 16:00. 4. Informații prinvind 
ofertele: Ofertanții au obligația de a elabora 
ofertele în conformitate cu prevederile documen-
tației de atribuire.4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor:  09.05.2019, ora 16:00.4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Prisăcani, str. Principală, nr. 112, comuna Prisă-
cani, județ Iaşi.4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se va 
depune într-un singur (1) exemplar, în original.5.  
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 10.05.2019, ora 
10:00, la sediul concedentului, Primăria 
Comunei Prisăcani, județul Iaşi.6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţe. Tribunalul Iaşi, str. Elena Doamna, nr. 
1A, telefon 0332/403.647, fax 0332/435.700, 
e-mail: tr-iasi-pgref@just.ro.7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării:16.04.2019. 

l Informaţii generale privind concedentul: 
Comuna Prisăcani cu sediul în localitatea Prisă-
cani, comuna Prisăcani, județul Iaşi, Cod postal: 
707390, Romania, cod fiscal 4540372,  Tel. +40 
0232 295.858, fax: +40 0232-295.999, email: 
prisacani@is.e-adm.ro,  reprezentată prin 
primar Ghiorghe Stanciu.2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: Concesionarea unui 
teren situat în extravilanul domeniului public din 
sat Prisăcani, comuna Prisăcani, județul Iaşi, în 
suprafață de 207.353 mp, număr cadastral 
60397.3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire:Se regăsesc în Caietul de sarcini, de la 
sediul primăriei comunei Prisăcani.3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: În baza unei cereri 
scrise şi depuse la   sediul primăriei comunei 
Prisăcani, iar în termen de cel mult 4 zile lucră-
toare, de la primirea acesteia, concedentul o va 
pune la dispoziția acestora.3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului din cadru 
concedentului,de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul  Buget, Finanțe, Impozite şi 
Taxe  din cadrul Primăriei Comunei Prisăcani, 
județul Iaşi.3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.54/2006: 500 
lei şi se poate plăti prin Ordin de plată, în contul 
RO95 TREZ 4105 006X XX00 0379 deschis la 
Trezoreria Răducaneni, sau direct la casieria 
Primăriei Comunei Prisăcani.3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 25.04.2019, ora 
16:00. 4. Informații prinvind ofertele: Ofertanții 
au obligația de a elabora ofertele în conformitate 
cu prevederile documentației de atribuire.4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor:  09.05.2019, 
ora 16:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Prisăcani, str. Prin-
cipală, nr. 112, comuna Prisăcani, județ Iaşi.4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se va depune într-un singur 
(1) exemplar, în original. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 10.05.2019, ora 10:00, la sediul conce-
dentului, Primăria Comunei Prisăcani, județul 
Iaşi.6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţeTribunalul Iaşi, str. 
Elena Doamna, nr. 1A, telefon 0332/403.647, fax 
0332/435.700, e-mail: tr-iasi-pgref@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
16.04.2019.

l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoarelor bunuri 
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, si anume: 
autoutilitara Peugeot Boxer, an fabricatie 2000, la 
pretul de 2.625 lei, mobilier birou la pretul de 215 
lei, rezervor bazin la pretul de 11.050 lei, distribu-
itor pompa la pretul de 3.000 lei. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50% din cel 
stabilit in raportul de evaluare si aprobat de 
Adunarea Creditorilor din 09.01.2017. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 23.04.2019, 
02.05.2019, 07.05.2019, 09.05.2019, 14.05.2019, 
15.05.2019, 16.05.2019, 21.05.2019, 22.05.2019, 
23.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019, 
04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 11.06.2019, 
13.06.2019, 18.06.2019, 19.06.2019, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la telefon 0344104525.

l Debitorul SC Petroconstruct Carpati SRL 
societate in faliment, prin lichidator judiciar 
DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, scoate la 
vanzare:Proprietate imobiliara Spatiu comercial 
(parter si subsol) situat in str. General Petre 
Popovat nr. 29-31, sector 6, Bucuresti, suprafata 
utila parter 256,42 mp, suprafata subsol 22,12 
mp + teren in cota indiviza de 1/3 din suprafata 
totala de 779 mp, conform masuratorilor cadas-
trale, apartinand SC Petroconstruct Carpati 
SRL. Pretul de pornire al licitatiei pentru propri-
etatea imobiliara este de 172.099,85 euro. Pretul 
Caietului de sarcini este de 9.000 lei, exclusiv 
TVA.Prima sedinta de licitatie a fost fixata la 
data de 25.04.2019, ora 14.00. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO95CECEB31701RON2243676 
deschis la CEC BANK SA Sucursala Alexandru 
Obregia, pana la data si ora stabilite pentru 
sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire al licitatiei; -achizitionarea pana la 
data si ora stabilite pentru sedinta de licitatie a 
Caietului de sarcini ce se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK – Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului  judiciar Dinu Urse si 
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichida-
torului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, 
et. 5, sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Anunţ De Licitaţie  Publică. 1.Penitenciarul 
Slobozia, cu sediul în localitatea Slobozia, strada 
Gării,  nr.54, judeţul Ialomița, codul fiscal 
4231679, telefon 0243.232.606 sau 0243.232.607, 
email pslobozia@anp.gov.ro, persoană de 
contact: Coman Vasilică. 2.Obiectul licitaţiei 
publice: Implementarea unui sistem de telefonie 
în scopul exercitării dreptului deţinuţilor la 
convorbiri telefonice. 3. Taxă de participare: 
500,00 lei. 5.Documentaţia de atribuire se poate 
descărca de pe site-ul instituției organizatoare sau 
se poate solicita la sediul unităţii ori la adresa de 
email: achizitii.pslobozia@anp.gov.ro. 6.Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.05.2019, 
ora 15.00. 7.Data limită de depunere a documen-
telor de calificare: 08.05.2019  ora 09.00. 8.Data 
de deschidere a documentelor de calificare: 
08.05.2019  ora 10.00. 9.Locul de desfăşurare: 
Penitenciarul Slobozia, strada Gãrii, nr.54, 
judeţul Ialomiţa. 8.Soluţionarea litigiilor: Tribu-
nalul Ialomiţa, localitatea Slobozia, B-dul Cosmi-
nului, nr. 12, judeţul Ialomiţa, e-mail 
tr-ialomita-pgref@just.ro, telefon 0243.236.952, 
fax 0243.232.266. Termenul pentru sesizarea 
instanţei este de 3 zile de la luarea la cunoştinţă a 
actului administrativ considerat nelegal.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, cu datele 
de identificare din antet, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al Avantaj Med SRL, desemnat 
prin Sentinta Civila nr. 2457 din data de 
24.04.2018, pronuntata in Dosar nr. 14407/3/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII 
a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului 

imobil aflat in proprietatea Avantaj Med SRL, 
constand in proprietate imobiliara de tip indus-
trial situata in Bucuresti Calea Grivitei nr.371, lot 
3. Sector 1, compusa din teren in suprafata de  
1810,9 mp, constructii edificate pe teren (ateliere 
reparatii auto) in suprafata de 712,8 mp si cota 
parte indiviza de 7,883% (361,35 mp) din drumul 
de acces in valoare totala de 303.300 euro fara 
TVA. Vanzare a bunului imobil apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data de 08.05.2019 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in 
care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul 
de licitatie stabilit, se vor organiza alte 7 (sapte) 
licitatii bilunare in datele de 22.05.2019, 
05.06.2019, 19.06.2019, 03.07.2019, 17.07.2019, 
31.07.2019 si 14.08.2019 la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3. Costul unui caiet de sarcini este de 2000 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut certificat de ambarcaţiune de agre-
ment cu seria 12096 eliberat de Oficiul de Căpi-
tănie Mahmudia la data de 07.09.2007 pentru 
ambarcațiunea Romcraft 500, înmatriculată cu 
numărul MHM 0964, pe numele Cătălin 
Scobiola, Râmnicu Vâlcea.

l Pierdut legitimatie de avocat emisa pe  
numele Daniel Dumitru Ionascu, Baroul Bucu-
resti, Uniunea Nationala a Barourilor din 
Romania. De la data publicarii acestui anunt 
legitimatia este nula.

l Pierdut Certificat înregistrare în Registrul 
Comerţului, nr. 0985142 pentru societatea 
STEMAR INVEST SRL – J15/144/2007, CUI 
20848154. Declar nul.

l Pierdut Certificat constatator nr. 3006 
eliberat la 15.02.2010  de ONRC Tulcea pentru 
Punct de lucru Măcin DN22 D, KM 92, P6, T 61, 
jud. Tulcea, aparținând PFA Dima M. Florin– 
Fermier, CIF 26527625. Se declară nul.

l Pierdut atestat de bord Seria 0001410, 
eliberat la data de 18.02.2015 de Căpitania 
Portului Tulcea pe numele  SC Danube Delta 
Cruises SRL. Se declară nul.

l Pierdut bilanţul contabil pe anul 2017 al SC 
Mac Bus iness  SRL CUI RO4312919 
J40/14900/1993, cu sediul social în Bucureşti, 
sector 5, str. Dr.Demostene nr. 21.

l Pierdut Ordin al Prefectului cu nr. 683 din 
data de 30 mai 2007 al numiţilor Niţă Ion şi Niţă 
Gherghina emis de Primăria Comunei Cernica.

l Declar pierdută chitanţa cu nr. 32993 seria 
Fast în dt de 16.04.2019 a societăţii Fast Plus SRL.

l S.C. Rewe România S.R.L., anunță pierderea 
autorizației de funcționare pentru activitatea de 
comerț şi prestări servicii nr. 78/03.05.2018, 
pentru punctul de lucru situat în municipiul 
Sfântu Gheorghe, str. Iosif Popoviciu, nr.2, județ 
Covasna. Se declară nul.

l Preda Maria a pierdut schita apartamentului 
situat in strada Negoiu, nr.6, bl.D12, sc.3, et.2, 
ap.40. Rog sunati pentru detalii. 0768006674.


