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OFERTE SERVICIU
l SC Max Cosmetics, cu sediul în 
Craiova, str.România Muncitoare, nr.90, 
angajează muncitori necalificați, studii 
generale. Tel.+39.3518.772.232.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Viziru, jud. Brăila, caută prestator, având 
ca obiect prestarea serviciilor privind 
„Realizarea lucrărilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor în sectoarele 
cadastrale nr. 1, 2, 3, 9, în vederea 
înscrierii imobilelor în sistemul integrat 
de cadastru şi carte funciară”.

l SC Zola Food International SRL 
angajează: pentru punctul de lucru din 
sat Vestem, com.Șelimbăr, jud. Sibiu, 
Lucrător comercial, COR 522303- 1 post. 
Cerințe: studii: medii, experiență: nu este 
necesară; alte cerințe: capacitate de lucru 
în echipă, flexibilitate, abilități de comu-
nicare, capacitate de a lua decizii, recep-
tivitate. Notă: cei interesați vor depune 
Curriculum Vitae. Contact: email: alina.
b o u n e g r u @ t o n k a . r o ;  t e l e f o n : 
+40749.195.800.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revolu-
ţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării următoarelor 
posturi vacante: -2 (două) posturi de 
îngrijitor, cod COR 515301, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul  Serviciului 
Social Administrativ. Condiţii specifice: 
-Nivelul studiilor -generale; -Vechime în 
specialitatea postului -minim 1 an. 
Data-limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 06.03.2020, ora 16.00. Data 
susţinerii probei scrise: 13.03.2020, ora 
10.00. Data susţinerii interviului: 
17.03.2020, ora 10.00. Toate probele se 
vor susţine la Sediul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, 
nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile generale 
şi specifice, calendarul de desfăşurare a 
concursurilor, bibliografia şi, după caz, 
tematica se publică pe portalele www.
posturi.gov.ro  şi pe www.uav.ro.

l Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.126, Sector 1,  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: bibliotecar: 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 11.03.2020, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 13.03.2020, ora 
10.30. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii superioare în 
domeniu (absolvirea cu examen de 
diplomă a unei instituții de invățământ, 
secția biblioteconomie sau a altor insti-
tuții de învățământ ai căror absolvenți au 
studiat în timpul şcolarizării disciplinele 
de profil din domeniul biblioteconomiei); 
-vechime în muncă: minim 3 ani; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru savâr-
şirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului sau contra autoritații, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației 
în care a intervenit reabilitarea. Candi-

daţii vor depune dosarele 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 Liceului Teoretic „Nicolae Iorga”, 
B-dul Ion Mihalache, nr.126, Sector 1, 
Bucureşti. Relaţii suplimentare la sediul: 
Liceului Teoretic „Nicolae Iorga”, 
persoană de contact: Lucia Stan, telefon: 
021.224.20.26 şi pe pagina web a institu-
ției: www.ltni.ro.

l Liceul “Corneliu Medrea” Zlatna, jud.
Alba, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de îngrijitor curățenie. 
Condiţii de participare: -îndeplinirea 
condiţiile prevăzute la art.3 din HG 
286/2011, nivel studii- liceal sau profesi-
onal; vechime în specialitatea postului- 
nu se solicită. Proba scrisă în data de 
11.03.2020, ora 09.00, la Școala ,,Avram 
Iancu” Zlatna, iar interviul se va susține 
în data de 11.03.2020, ora 12.00. Dosarele 
se depun în perioada 19.02.2020-
10.03.2020, între orele 10.00-14.00, la 
secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Avram 
Iancu” Zlatna, str.Piața Unirii, nr.4, loc.
Zlatna, jud.Alba. Relaţii suplimentare se 
obţin la Școala Gimnazială „Avram 
Iancu” Zlatna, telefon/fax: 0258.856.509.

l Spitalul Orăşenesc Cisnădie, cu sediul 
în oraşul Cisnădie, str.Băilor, nr.23, 
judeţul Sibiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: Asistent medical generalist -2 
posturi, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 12.03.2020, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 17.03.2020, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: superioare/
colegiu/postliceale specializarea asistență 
medicală generală; -vechime: fără 
vechime; -certificat care atestă calitatea 
de membru OAMMR. Candidaţii vor 
depune dosarele 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 
Spitalului Orăşenesc Cisnădie. Relaţii 
suplimentare la sediul: str.Băilor, nr.23, 
loc.Cisnădie, persoană de contact: Banea 
Alexandru, telefon 0369.105.102, e-mail: 
spital@socisnadie.ro

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organizează 
concurs de recrutare pentru funcțiile 
contractuale de execuție vacante pentru 
ocuparea a 3 posturi vacante de îngrijitor, 
nivel studii M/G, pe durată nedetermi-
nată, la Ambulatoriul integrat Spitalului 
cu cabinete în Drăgăneşti-Olt. Condiţii 
specifice de participare: Pentru postul 
vacant de îngrijitor, nivel studii M/G: 
-Condiții de vechime- fără; -Școală gene-
rală/studii liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Condiții de vechime- fără. 
Concursul se organizează la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina în data 
de 17.03.2020, ora 9.00- proba scrisă şi 
proba interviu în termen de 4 zile lucră-
toare de la susținerea probei scrise. Dosa-
rele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului, până în 
data de 03.03.2020, ora 16.00, şi trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, documen-

tele prevăzute la art .6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Bibliografia de concurs 
este afişată la sediul unităţii şi pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obține la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serviciul RUNO sau la numărul de 
telefon: 0349.802.550.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Măieruş, cu sediul în comuna Măieruş, 
strada Nicolae Bălcescu, numărul 2, 
judeţul Braşov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Pădurar: 1 post, pe perioada 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.03.2020, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 12.03.2020, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Absolvent al învățământului mediu de 
specialitate sau şcoala profesională; 
-Gradul profesional minim: pădurar 
debutant; -Vechime -nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Regiei Publice Locale a 
Pădurilor Măieruş. Relaţii suplimentare 
la sediul: Regiei Publice Locale a Pădu-
rilor Măieruş, persoană de contact: 
Petreanu Silvia, telefon: 0268.286.906, 
e-mail: contact@rplpmaierus.ro

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, județul 
Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului 286/2011 (actuali-
zată): I.Kinetoterapeut -1 post. Condiţii 
de participare: -studii superioare de 
lungă durată, cu diplomă de licenţă în 
kinetoterapie; -atestat de liberă practică/
dosar depus în vederea obţinerii atesta-
tului; -fără condiţii de vechime. II.
Instructor de educație -1 post. Condiţii 
de participare: -studii medii cu diplomă 
de bacalaureat; -fără condiţii de vechime. 
III.Infirmieră -2 posturi. Condiţii de 
participare: -studii generale/medii +curs 
de cruce roşie/program național de 
pregătire a infirmierelor; se pot înscrie şi 
persoane care urmează cursul; -fără 
condiţii de vechime. IV.Îngrijitoare -2 
posturi. Condiţii de participare: -studii 
generale/medii; -fără condiţii de vechime. 
Proba scrisă în data de 16.03.2020, ora 
09.00 şi interviu în data de 18.03.2020, 
ora 10.00, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Galați. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, adică până la data de 04.03.2020, 
ora 16.30 la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Galați. Relaţii suplimentare la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Galaţi, din str.Brăilei, 
nr.138B. Persoană de contact: Munteanu 
I o n i c a ,  t e l e f o n  0 2 3 6 . 3 1 1 . 0 8 6 , 
0372.848.112.

l Direcţia de Asistenţă Socială a Muni-
cipiului Timişoara, jud.Timiş, organi-

zează concurs în data de 12.03.2020, ora 
10.00, proba scrisă, iar în data 
17.03.2020, ora 10.00, proba interviu, 
pentru ocuparea următoarelor posturi de 
natură contractuală vacante: Complex de 
servicii pentru persoane adulte cu dizabi-
lităţi; Servicii la domiciliu destinate 
persoanelor adulte cu dizabilităţi prin 
asistent personal: -Psiholog specialist (S) 
-1 post, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii de participare generale: conform 
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de 
participare specifice: -studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în psihologie; -atestat de liberă 
practică eliberat de către Colegiul Psiho-
logilor din România, specificată treapta 
de specializare -specialist; -vechime în 
specialitatea studiilor -minim 4 ani. 
Complex servicii pentru persoane vârst-
nice „Sf.Arh.Mihail şi Gavril”; Compar-
timent de îngrijire la domiciliu: -Îngrijitor 
la domiciliu (M) -9 posturi, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii de participare 
generale: conform art.3 din HG 
nr.286/2011. Condiţii de participare 
specifice: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă -nu este necesară. Căminul 
pentru persoane vârstnice Inocenţiu 
Klein; -Psiholog specialist (S) -1 post, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii de 
participare generale: conform art.3 din 
HG nr.286/2011. Condiţii de participare 
specifice: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă în 
psihologie; -atestat de liberă practică 
eliberat de către Colegiul Psihologilor din 
România, specificată treapta de speciali-
zare -specialist; -vechime în specialitatea 
studiilor -minim 4 ani. -Infirmieră (G) -2  
posturi, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii de participare generale: conform 
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de 
participare specifice: -studii generale 
absolvite cu certificat; -vechime în muncă 
-nu este necesară. Complex de servicii 
„Sf. Francisc”; Cantina socială: -Asistent 
social practicant (S) -1 post, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii de participare 
generale: conform art.3 din HG nr. 
286/2011. Condiţii de participare speci-
fice: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în asistenţă socială; 
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali din România, având 
treapta de competenţă -practicant; 
-vechime în specialitatea studiilor 
-minim 1 an. Centrul pentru Persoane 
fără Adăpost; -Educator (M) -1 post, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii de 
participare generale: conform art.3 din 
HG nr.286/2011. Condiţii de participare 
specifice: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă minim 1 an. -Educator (PL) -1 
post, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii de participare generale: conform 
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de 
participare specifice: -studii postliceale 
absolvite cu diplomă; -vechime în muncă 
-minim 1 an. Centrul de socializare şi 
petrecere a timpului liber clubul pensio-
narilor: -Asistent social practicant (S) -1 
post, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii de participare generale: conform 
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de 
participare specifice: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în asis-
tenţă socială; -aviz eliberat de Colegiul 
Naţional al Asistenţilor Sociali din 

România, având treapta de competenţă 
-practicant; -vechime în specialitatea 
studiilor -minim 1 an. Servicii de mana-
gement de caz pentru copii şi familie. 
Compartiment asistență integrată a 
adicțiilor: -Asistent social practicant (S) 
-2 posturi, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii de participare generale: conform 
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de 
participare specifice: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în asis-
tenţă socială; -aviz eliberat de Colegiul 
Naţional al Asistenţilor Sociali din 
România, având treapta de competenţă 
-practicant; -vechime în specialitatea 
studiilor -minim 1 an. Serviciul tehnic şi 
administrarea patrimoniului: -Șef 
serviciu (S) -1 post, pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii de participare generale: 
conform art.3 din HG nr.286/2011. 
Condiţii de participare specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -condiţii minime 
de vechime în muncă: 5 ani. Dosarele se 
vor depune la sediul Direcției de Asis-
tență Socială a Municipiului Timişoara, 
din str.Ioan Plavoşin, nr.21, începând cu 
data de 20.02.2020, până în data de 
04.03.2020  (inclusiv), între orele 09.00-
15.00. Alte informații suplimentare se 
pot obține la sediul Direcției de Asistentă 
Socială a Municipiului Timişoara, din str.
Plavoşin, nr.21, la numărul de telefon 
0356.416.050 -Serviciul Resurse Umane 
şi pe site-ul instituției: www.socialtm.ro, 
sau posturi.gov.ro.

l Direcția Generală de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Ilfov organizează 
în data de 16.03.2020, ora 11.00 la sediul 
instituţiei din Oraş Voluntari, B-dul. 
Voluntari, Nr. 94-96, Județ Ilfov, concurs 
pentru ocuparea unei funcții contrac-
tuale de execuție vacante de şofer în 
cadrul Centrul de Intervenție în Regim 
de Urgență în Domeniul Asistenței 
Sociale, Situații de Abuz, Neglijare, 
Trafic, Migrație, Repatrieri, Violență 
Domestică şi Telefonul Social. Condițiile 
generale pe care trebuie să le îndepli-
nească candidații care se înscriu la 
concurs sunt cele stipulate în art.3 din 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condițiile specific - studii generale/ medii 
absolvite cu certificat sau diplomă de 
bacalaureat, permis auto categoria B 
obținut de minim 5 ani. Condiţii de 
desfăşurare a concursului sunt: -proba 
scrisă  în data de 16.03.2020, ora 11.00; 
-interviul  în data de 19.03.2020, ora 
11.00. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
03.03.2020 ora 16.30, la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ilfov din  Oraş Voluntari, 
B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, Județ Ilfov . 
Relații suplimentare se obtin la tel. 
0 2 1 / 3 6 9 . 5 8 . 8 7 ;  0 2 1 / 3 6 9 . 5 8 . 8 9 ; 
021/369.58.90 interior 104 Serviciul 
Resurse Umane şi Formare Profesională.

l Spitalul Clinic Colentina organizează 
concurs în baza H.G.nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată, normă întreagă, a următoarelor 
posturi contractuale vacante: Serviciul 
Contabilitate- Șef Serviciu (S)- 1 post; 
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Serviciul Financiar Buget- Casier I (M)- 
1 post; Serviciul Resurse Umane și Sala-
rizare- Economist I (S)- 1 post. Condiții 
generale de înscriere la concurs: -are 
cetățenie română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând spațiului economic 
European și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scrisă și vorbită; 
-are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -are capacitatea 
deplină de exercițiu; -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau alte unități sanitare abilitate; 
-îndeplinește condițiile de studii și după 
caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului, ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciu, care împiedică înfăptuirea justi-
ției, de fals, ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea  funcției, cu excepția situației 
în care a intervenit reabilitarea. Condiții 
specifice de înscriere la concurs: Șef 
Serviciu (S): -Diplomă de licență în speci-
alitatea contabilitate, certificatul 
descriptiv, certificat de Atestare  în 
Domeniul Sistem European de Conturi, 
aviz psihiatric /psihologic (certificat 
medical A5) vechime în specialitate 7 ani. 
Casier I (M): -Diplomă de bacalaureat, 
aviz psihiatric /psihologic (certificat 
medical A5), vechime minim 1 an în 
domeniul economic. Economist I (S): 
-Diplomă de licență în studii economice, 
certificatul descriptiv, aviz psihiatric/ 
psihologic (certificat medical A5) 
vechime în specialitate 4 ani. Actele  soli-
citate pentru dosarul de înscriere: a)
cerere de înscriere la concurs adresată 
Managerului Spitalului Clinic Colentina, 
în care se va menționa postul și locul de 
muncă pentru care candidează; b)copia 
actului de identitate (sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea potrivit legii, 
după caz); c) copie documente care să 
ateste nivelul studiilor diplomă bacalau-
reat, diplomă de licență; d) copie certi-
ficat S.E.C.- în cazul șef serviciu; e)copie 
carnet de muncă sau o adeverință care să 
ateste vechimea în specialitate; f)cazier 
judiciar în original; g)aviz psihiatric /
psihologic (certificat medical A5) elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului în original; h)curriculum 
vitae format EU; i) chitanță taxă 
concurs:- 100RON- Șef Serviciu/ Econo-
mist I; -50RON- Casier I; j) certificat 
integritate comportamentală conform 
prevederilor art.(18, 23 și 25) din 
L.G.118/2019, precum și pentru comple-
tarea L.G.76/2008. Adeverința care atestă 
starea de sănătate conține, în clar, 
numărul, data, numele emitentului, cali-
tatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul 
documentului prevăzut la lit.f) candi-
datul declarat admis la selecția dosarelor 
care a depus la înscriere o declarație pe 
propria răspundere că nu are antece-
dente penale, are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazie-
rului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului. 
Actele prevăzute la lit.b), c), d)- vor fi 

prezentate și în original în vederea 
conformității copiilor cu acestea. 
Înscrierea candidaților se va face pe post. 
În cazul nepromovării concursului se vor 
elibera, pe baza unei cereri adresate 
conducerii instituției, numai documen-
tele depuse în original (cazier judiciar și 
adeverință medicală, aviz psihiatric /
psihologic certificat medical A5). După 
încheierea perioadei de înscriere la 
concurs nu se mai admit documente în 
vederea completării dosarelor de concurs. 
Etapele concursului: a)Selecția dosarelor 
de înscriere; b)Proba scrisă- probă elimi-
natorie dacă nu se întrunesc 50 puncte; c)
Proba practică și interviu. Proba scrisă 
constă în: -redactarea unei lucrări și /sau 
în rezolvarea unor teste grilă cu subiecte 
stabilite pe baza bibliografiei și, după caz, 
pe baza tematicii de concurs. Proba prac-
tică constă în: -testarea abilităților prac-
tice specifice postului. Interviul constă în: 
-testarea abilităților, aptitudinilor și 
motivația candidaților. Concursul se va 
organiza conform calendarului următor: 
-12.03.2020, ora 10.00: proba scrisă; 
-16.03.2020, ora 10.00: proba interviu. 
Toate comunicatele se vor face pe site-ul 
instituției și la avizier. Dosarele de 
concurs se depun la Serviciul RUNOS al 
Spitalului Clinic Colentina cu sediul în 
Ștefan cel Mare nr.19-21, Sector 2. Dosa-
rele pentru înscrierea la concurs se vor 
depune după cum urmează: în perioada 
19.02.2020-09.03.2020 până la ora 12.00 
pentru posturile vacante. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon: 
021.319.17.80.

CITATII
l Se citează numitul Cordeiro Dos 
Santos Ermesson Carlos, cetăţean brazi-
lian cu domiciliul necunoscut în 
România, în calitate de pârât în Dosarul 
nr. 79/280/2018 al Judecătoriei Pitești, cu 
termen de judecată 10.03.2020, 
Completul C2-5 MA, ora 11, în proces cu 
Dumitru Elena Andreea, fostă Cordeiro, 
având ca obiect tăgadă paternitate și 
stabilire paternitate privind pe minora 
Cordeiro Dos Santos Antonia Maria, 
născută la data de 25.09.2015.

l Se citează d-na Malic Viorica, cu 
ultimul docmiciliu cunoscut în Câmpu-
lung, B-dul I.C. Brătianu nr. 7, bloc D32, 
sc. B, et. 3, ap. 12, jud. Argeș, în calitate 
de intimată-creditoare, personal la inte-
rogatoriu,   în Dosarul civil  nr. 
3779/280/2018 al Judecătoriei Pitești, cu 
termen de judecată la 09.03.2020, ora 
8,30, sala 2, Complet c1-3 L, având ca 
obiect contestaţie împotriva executării 
silite, formulată de debitoarea Popescu 
Georgeta,  Dosar de Executare silită nr. 
5/2018 al B.Ex.J.Vârgă Ioan.

l Basarabă Roxana Maria și Basarabă 
Mircea, cu ultimul domiciliu în Craiova, 
str.Ion Maiorescu, bl.2, sc.1, ap.1, Dolj, 
sunt chemați la Tribunalul Dolj, dosar 
nr.28935/215/2018,  sala 6,  data 
21.02.2020, ora 09.00, în calitate de inti-
mați, în proces cu Tănase Dumitru.

l Flaviromprest SRL, J05/614/2003, 
CUI 15448224, cu ultimul sediu în 
judeţul Bihor, Mun. Oradea, Piaţa Bucu-
rești nr. 4, Ap. 33, cod poștal 3700, prin 
administrator Olteanu Radu, este 

chemată la Tribunalul București, din 
Splaiul Independenţei nr. 319 L, Clădirea 
B,  sector 6, București, Secţia a VI-a 
Civilă, camera E 26, C2- Fond, în ziua de 
09.04.2020, ora 09:30, în calitate de pârât, 
în proces cu IMSAT SA, în calitate de 
reclamant și alţii, pentru Fond - Acţiune 
în constatare și pretenţii *Rejudecare 
Dosar nr. 26988/3/2005, în cadrul Dosa-
rului nr. 13219/3/2017.

l Se citează numita Grigoraș Georgeta 
Rozica cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Brăila, Calea Călărașilor nr. 222, bl. A8, 
Sc.1, Et.1, Ap.5, la Tribunalul Brăila, în 
data de 11.03.2020, ora 11,30, în Dosar 
nr. 1784/113/2020, în proces cu Tănase 
Ionica.

l Se citează numitul Vidrașcu Mihăiță - 
Alin cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Brăila, Calea Călărașilor nr. 222, bl. A8, 
Sc.1, Et.1, Ap.5, la Tribunalul Brăila, în 
data de 11.03.2020, ora 11:30, în Dosar 
nr. 1783/113/2020, în proces cu Tănase 
Ionica.

l Numitul Stoia Ambrosie cu ultimul 
domiciliu cunoscut în loc. Dud nr. 575, 
com. Tîrnova, jud. Arad, este citat la 
Tribunalul Arad pe data de 03.03.2020, 
ora 9, completul c3a-2020, camera 2P, in 
calitate de intimat-pârât în dosarul nr. 
2234/246/2019 având ca obiect apel - 
declararea judecătorească a morții, 
reclamanți fiind Hanțig Maria și Hanțig 
Petru.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii generale de insolvenţă a debitorului 
SC Paco Leapeio SRL, CIF: 27718658, 
J11/483/2010, dosar nr. 2428/115 anul 
2019 -Tribunalul Caras - Severin. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 
30.03.2020; Termenul limită pentru veri-
ficarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 21.04.2020; Termen pentru 
depunerea eventualelor contestații este 
de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanţelor la 18.05.2020. 
Administrator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică  a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ-teri-
torială CONOP, din județul ARAD, 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr. 12, 28 începând cu data de 
25.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei CONOP, conform art. 14 
alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse 
de către proprietarii, posesorii sau alţi 
deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru si Publi-
citate Imobiliară.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 

și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Jucu, cu sediul în satul 
Jucu  de  Sus ,  n r.112 ,  t e l e fon : 
0264.233.084, fax: 0264.233.086, e-mail: 
office@primariajucu.ro, web: www.
primariajucu.ro, cod fiscal: 4426212. 
Anunţ de participare pentru concursul 
de proiecte organizat în cadrul Progra-
mului anual pentru acordarea finanţă-
rilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Comunei Jucu alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes local 
pe anul 2020. Reglementări legale 
privind acordarea de finanţare neram-
bursabilă: -Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general; -Ordonanța 
Guvernului nr.82/2001, privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor reli-
gioase recunoscute din România. Dome-
niile pentru care se acordă finanţarea 
nerambursabilă: sport, cultură, culte și 
social. Suma disponibilă pentru sprijinul 
financiar acordat de autoritatea finanţa-
toare: Grantul disponibil pentru acest an 
este de 1.600.000Lei, defalcat astfel: 
-sport: 350.000Lei; -cultură: 350.000Lei; 
-culte: 750.000Lei; -social: 150.000Lei. 
Grantul maxim acordat prin acest 
program reprezintă cel mult 90% din 
totalul cheltuielilor eligibile ale proiec-
tului. Diferenţa trebuie să fie asigurată 
din sursele proprii ale solicitantului, ale 
partenerilor acestuia sau din alte surse. 
Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu 
un aport propriu de cel puţin 10% din 
costurile totale eligibile ale proiectului, 
sumă ce va fi identificată în contul 
deschis special pentru proiect. Contri-
buţia financiară proprie a solicitantului 
se va verifica o dată cu întocmirea rapor-
tului final al proiectului. Contribuţia în 
natură nu este eligibilă. Localizare. 
Proiectele trebuie să vizeze grupuri-ţintă 
numai din comuna Jucu. Eligibilitatea 
aplicanţilor. Pentru a fi eligibili la acce-
sarea fondurilor nerambursabile, solici-
tanţi i  trebuie  să  îndepl inească 
următoarele condiţii: -să fie persoană 
persoană juridică cu statut de asociaţie 
sau fundaţie constituită conform legii 
sau cult religios recunoscut de lege; -soli-
citantul trebuie să aibă activităţile din 
proiect incluse în documentele statutare; 
-aplicanţii pentru fonduri destinate 
domeniilor sport și culte să aibă sediul/
filiala înregistrat(ă) în comuna Jucu; 
-fiecare solicitant trebuie să contribuie cu 
minimum 10% din costurile eligibile 
totale ale proiectului; -să fie direct 
responsabili de pregătirea și manage-
mentul proiectului și să nu acţioneze ca 
un intermediar. Unde și cum se depun 
cererile de finanţare: Documentele de 
eligibilitate ale proiectului pot fi trimise 
numai prin poștă sau direct la registra-
tură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii 
Finanţatoare: Comuna Jucu, satul Jucu 
de Sus, nr.112, județul Cluj, la Registra-
tura instituţiei. Documentele de eligibili-
tate se depun într-un exemplar îndosariat 
și sigilat. Plicul trebuie să poarte numele 
complet al solicitantului, adresa orga-
nizaţiei, titlul proiectului, domeniul și 
menţiunea (în limba română) „A nu se 
deschide înainte de sesiunea de 
evaluare”. Data și ora-limită de depunere 
a propunerilor de proiecte este 
23.03.2020, ora 14.00. Perioada de 

selecție și evaluare a propunerilor de 
proiecte este 24.03.2020-25.03.2020. 
Informaţiile suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Jucu, telefon: 
0264.233.084 și de pe site-ul instituţiei: 
www.primariajucu.ro, secţiunea Anun-
ţuri.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Prahova. 
Denumire UAT: Drajna. Sector cadas-
tral: nr. 36. OCPI Prahova anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.36, pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 27.02.2020. Data de 
sfârșit a afișării: 26.04.2020. Adresa 
locului afișării publice: Primăria 
Comunei Drajna. Repere pentru identifi-
carea locației: comuna Drajna, sat 
Drajna de Sus, str.Neagoe Basarab, nr.25, 
jud.Prahova. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei Comunei Drajna și pe 
site-ul ANCPI. Alte indicații utile pentru 
cei interesați: la tel.0244.290.202 și 
e-mail: secretar.drajna@gmail.com. 
Informații privind Programul național 
de cadastru și carte funciară 2015-2023 
se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: 
http://www.ancpi.ro/pnccf/

SOMATII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr. 
2458/246/2019. Petenta Bardan Diana 
Florina solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune asupra 
imobilelor din C.F. 487 Bârsa nr.cad. 487 
în supr., de 1505 mp. asupra cotei de 1/8 
parte a proprietarului Popa Pavel de sub 
B.2,  cota de 1/8 parte a proprietarului 
tabular Popa Ioan de sub B.3 și cota de 
3/8 parte a proprietari  Indreica Rozalia 
căsăt. MATCĂU decedată în data de 27 
august 1993 de sub B.4 , în total cota de 
5/8 parte C.F. 1462 Bârsa  nr.cad.1462  
teren în supr. de 1.512 mp. asupra cotei 
de 4/12 parte a proprietarei Popa Ana de 
sub B.2 , cota de 1/12 a proprietarului 
Popa Pavel de sub B.3 , cota de 1/12 a 
proprietarului Popa Ioan de sub B.4  și 
cota de 3/12 parte a proprietarei de sub 
B.5 Indreica Rozalia căsăt. MATCĂU 
decedată în data de 27 august 1993 în 
total cota de 9/12 parte. Petenta susţine 
că folosește aceste imobile de peste 30 de 
ani de la moartea proprietarilor în mod 
continuu, pașnic, public și sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi 
să depună de îndată  opoziţie la Judecă-
toria Ineu ,în caz contrar în termen de 30 
de zile de la ultima publicaţie se va 
proceda la rezolvarea cererii.

l Judecatoria Lipova, prin incheierea de 
sedinta din data de 28 ianuarie 2020 a 
dispus afisarea prezentei somatii la usa 
instantei, prin care informeaza public ca 
petentul Florea Dorin-Ioan, domiciliat in 
municipiul Timisoara, str. Bucuresti nr. 
19, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Arad, a invocat 
dobandirea dreptului de proprietate, prin 
uzucapiune, asupra parcelelor inscrise in 
Cf nr. 1035 Covăsânţ avand numar cad.: 
4625/1, construita din gradina cu vie, in 
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suprafata de 110 mp, proprietar tabular 
fiind Lupan Andrei, CF nr. 1958, avand 
nr. cad.: 4628, contruita din teren cu vie, 
in suprafata de 1350 mp, proprietar 
tabular fiin Lupan Andrei, CF nr. 1056, 
avand nr. cad: 4628, construita din teren 
cu vie, cu colna, in suprafata de 10.147 
mp, proprietar tabular fiind Lupan 
Andrei. Cei interesati sunt invitati sa 
depuna la sediu acestei autoritati 
opozitii, cu precizarea ca, in caz contrar, 
in termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urma publicatii se va trece la 
judecarea cererii.

l Judecătoria Chișineu Criș, sediu: 
Chișineu Criș, str.Gării, nr.24, județul 
A r a d ,  t e l . 0 2 5 7 . 3 5 0 . 6 9 2 ,  f a x : 
0257.350.231. Operator 3210/2501, dosar 
nr.78/210/2020, emisă la 12.02.2020. 
Somație. În dosarul civil cu nr. 
78/210/2020 al Judecătoriei Chișineu 
Criș, având ca obiect uzucapiune, recla-
manta Roșca Floare a solicitat  ca 
instanța să constate că reclamanta a 
dobândit dreptul de proprietate, cu titlu 
de uzucapiune, asupra: -imobilului 
înscris în CF nr.304853 Șepreuș, nr.top 
1681/1/a/2/d/2/31, compus din teren 
intravilan având categoria de folosință 
curți construcții, în suprafață de 
1.440mp; -imobilului înscris în CF 
nr.304797 Șepreuș, nr.top 304797, 
compus din teren extravilan având cate-
goria de folosință teren arabil, în supra-
față de 8.000mp, situat în tarla nr.1, 
parcela 92/2/14; -imobilului înscris în CF 
nr. 304798 Șepreuș, nr.top 304798, 
compus din teren extravilan având cate-
goria de folosință teren arabil, în supra-
față de 1.600mp, situat în tarla nr.1, 
parcela 142/2/64; -imobilului înscris în 
CF nr.304803 Șepreuș, nr. top 304803, 
compus din teren extravilan având cate-
goria de folosință teren arabil, în supra-
față de 7.200 mp, situat în tarla nr.1, 
parcela 556/3/22; -imobilului înscris în 
CF nr.304804 Șepreuș, nr.top 304804, 
compus din teren extravilan având cate-
goria de folosință teren arabil, în supra-
față de 4.400mp, situat în tarla nr.1, 
parcela 558/4/13; -imobilului înscris în 
CF nr.304796 Șepreuș, nr.top 304796, 
compus din teren extravilan având cate-
goria de folosință teren arabil, în supra-
față de 5.000mp, situat în tarla nr. 1, 
parcela 370/7/6 și înscrierea dreptului de 
proprietate al reclamantei Roșca Floare 
asupra celor șase imobile.  Proprietari 
tabulari: Înțelept Mihai, respectiv Selejan 
Ioan, decedați. Toți ce interesați în cauză 
pot formula opoziții la prezenta somație, 
în termen de 30 de zile de la publicare și 
respectiv afișarea somației, în dosarul cu 
numărul de mai sus al Judecătoriei 
Chișineu Criș. Emis în baza Rezoluției 
din data de 10.02.2020, conform art.130 
din Decretul Lege nr.115/1938. Termen 
de afișare pe o durată de 30 de zile. 
Președinte. Grefier.

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al Obștei 
Moșnenilor Arefeni convoacă Adunarea 
Generală a Moșnenilor în data de 
22.03.2020, ora 13, la Căminul Cultural 
Arefu, comuna Arefu, jud. Argeș, cu 
următoarea ordine de zi: 1) Situaţia 
financiară a anului 2019 – Bilanţul 
contabil și Contul de Profit și Pierderi; 2) 

Raportul Comisiei de cenzori privind 
controlul și verificarea gestiunii Obștei; 
3) Discutarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2020; 4) 
Stabilirea datei alegerilor; 5) Diverse. 
Intrarea în sală se face pe baza buleti-
nului/ cărţii de identitate, iar procurile 
notariale ce vor fi conform cu statutul se 
înregistrează la sediul Obștei cu două zile 
înainte de ședinţă.

l Societatea Goras Consulting SA -în 
insolvență, societate pe acţiuni, de tip 
închis, cu sediul social în judeţul Galați, 
str.Instrucției, nr.1, cam.3, judeţul Galați, 
înmatriculată la Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Galați sub nr.
J17/1576/2004 și cod unic de înregistrare: 
16810526 (denumită în continuare „Soci-
etatea”), prin administrator special, 
conform Legii nr.31/1990, privind socie-
tăţile, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 26.03.2020, 
ora 12.00, în B-dul George Coșbuc, nr.2 
(incinta Ada Business Center), etajul 2, 
camera 211, Galați, județul Galați. În 
situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data primei 
convocări, se convoacă o nouă AGEA 
pentru data de 27.03.2020, ora 12.00, 
având aceeași ordine de zi. Au dreptul să 
participe și să voteze în cadrul adunării 
generale toți acţionarii înregistrați în 
evidenţele Societăţii -în registrul acţiona-
rilor la sfârșitul zilei de 20.03.2020, 
considerată, în conformitate cu prevede-
rile art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea Adună-
rilor. Ordine de zi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor: 1.Apro-
barea mutării sediului social al societății 
la următoarea adresă: Mun.Galați, jud.
Galați, str.Henri Coandă, nr.5, Birou 1, 
Rampa 1 -Lot C1. 2.Actualizarea actului 
constitutiv ca urmare a celor hotărâte la 
punctul 1. 3.Împuternicirea, cu posibili-
tate de substituire, a doamnei Ala Proco-
penco pentru a redacta și semna 
hotărârea AGEA adoptată, precum și 
forma modificată și actualizată a Actului 
Constitutiv și orice alte documente în 
legătură cu acestea și să efectueze orice 
formalităţi necesare pentru a menţiona/
înregistra hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerțului și pentru publicarea hotă-
rârii în Monitorul Oficial al României 
-Partea a IV. Procurile de reprezentare 
vor fi depuse în original cu 48 de ore 
înainte de data stabilită pentru adunare, 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în adunare. Procurile 
vor fi reţinute de Societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal al ședinței adunării. Accesul 
acționarilor este permis prin simpla 
probă a identității acestora, făcută cu 
actul de identitate sau prin intermediul 
reprezentatului desemnat cu procura 
depusă la Societate în condițiile de mai 
sus. Materialele de ședință pot fi consul-
tate în B-dul George Coșbuc, nr.2 
(incinta Ada Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galați, județul Galați, în 
zilele de luni-vineri, în intervalul orar 
10.00-12.00, începând cu data apariției 
prezentului convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. De 

asemenea, informații suplimentare se pot 
obține și prin e-mail: office.secretariat.
sa@gmail.com. Societatea Goras Consul-
ting SA -în insolvență. Prin Adminis-
trator Special, Stoicescu Daniel-Silviu.

l Societatea PRINCIAR 90 SA, cu sediul 
social în București, sector 5, Bd. Tudor 
Vladimirescu nr. 4, convoacă prin preșe-
dintele Consiului de Administraţie dl 
Dumitras Danut, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
25.03.2020, ora 11.00, și Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor pentru 
data de 25.03.2020, ora 12.00 la sediul 
societăţii. Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor este 
următoarea: 1. Discutarea și aprobarea 
situaţiilor financiare anuale întocmite la 
31.12.2019 pe baza rapoartelor prezentate 
de  Consiliului de Administraţie și de 
Comisia de Cenzori, și fixarea dividen-
dului; 2. Aprobarea repartizării profitului 
net obţinut în anul 2019; 3. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2020; 4. Descărcarea de gestiune a 
membrilor Consiliului de Administraţie 
pentru anul 2019; 5. Stabilirea remunera-
ţiei lunare a membrilor Consiliului de 
Administraţie; 6. Stabilirea remuneraţiei 
lunare a Directorului General; 7. Stabi-
lirea remuneraţiei lunare a membrilor 
Comisiei de Cenzori. 8. Discutarea aspec-
telor legale privind declararea beneficia-
rilor reali, conform Legii nr. 129/2019 
pentru prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului, precum 
și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative și împuternicirea dlui 
Dumitraș Dănuț, în calitate de Președinte 
al Consiliului de Administrație pentru 
îndeplinirea tuturor acțiunilor necesare 
declarării beneficiarilor reali. Ordinea de 
zi pentru Adunarea Generală Extraord-
nară a Acţionarilor este următoarea: 1. 
Modificarea Capitolului II, art. 7, alin. 1, 
lit. b) din Actul constitutiv în sensul actu-
alizării structurii acționariatului conform 
înregistrărilor din Registrul acționari-
lor.”Articolul 7 Capitalul social: (1) Capi-
talul social al Societăţii comerciale 
„PRINCIAR 90” este de 151.662,5 lei, 
reprezentând aport în numerar 3.275,95 
lei și aport în natură 148.386,55 lei, divizat 
în 60.665 acţiuni egale ca valoare. Capi-
talul social este subsris și vărsat integral de 
către acţionari. Structura acţionariatului 
este următoarea: a. Dumitraș Dănuţ 
deţine 58.045 acţiuni, având o valoare 
totală de 145.112,50 lei, din care aport în 
numerar 3.134,47 lei și aport în natură 
141.978,03 lei, reprezentând 95,6812% din 
capitalul social; b. restul acţionarilor- 
persoane fizice- în număr de 43 deţin 
2.620 acţiuni, având o valoare totală de 
6.550 lei, din care aport în numerar 141,48 
lei și aport în natură 6.408,52 lei, reprezentând 
4,3188% din capitalul social. 2. Actualizarea 
Actului constitutiv conform modificărilor 
adoptate și împuternicirea dlui Dumitraș 
Dănuţ să semneze în numele tuturor acţiona-
rilor forma actualizată a Actului constitutiv. 
În cazul neîntrunirii cvorumului necesar de 
convocare sau luare a hotărârilor, a doua 
convocare la sediul societăţii,  cu aceeași 
ordine de zi va fi astfel: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
26.03.2020, ora 11.00, și Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru data 
de 26.03.2020, ora 12.00. 

LICITATII
l Debitorul SC Analex Catering SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Proprietate imobi-
liara – teren intravilan in suprafata  de  
300mp si constructie (suprafata 
construita 123mp) situat in loc. Mogos-
oaia, str. Itr. Scolii nr.3, cvartal 18, 
parcela 5011, jud. Ilfov. Pretul de pornire 
este de 53.561 euro. 2.Proprietate imobi-
liara – teren intravilan in suprafata de 
2.500mp, situat in loc. Chitila, sos. Bana-
tului nr. 233, jud. Ilfov. Pretul de pornire  
este de 130.500 euro. 3.Bunuri mobile –
autovehicule. Pretul de pornire este 
diminuat cu 50% fata de pretul stabilit 
prin  Raportul de Evaluare,  pentru 
fiecare bun in parte (platibil in lei la 
cursul BNR din data efectuarii platii). 
4.Alte bunuri mobile (mijloace fixe si 
obiecte de inventar). Pretul de pornire 
este diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin  Raportul de Evaluare,  
pentru fiecare bun in parte (platibil in lei 
la cursul BNR din data efectuarii platii). 
Activelor ce urmeaza a fi valorificate li se 
va aplica regimul de TVA conform 
dispozitiilor Codului Fiscal. Pentru 
bunurile imobile, pretul Caietului de 
sarcini este de 3.000 lei +TVA. Pentru 
bunurile mobile (autovehicule , mijloace 
fixe si obiecte de inventar), pretul Caie-
tului de Sarcini este: -100 lei +TVA 
pentru oferte care privesc bunuri cu un 
pret de pornire pana la 2.000 lei inclusiv; 
-500 lei +TVA pentru oferte care privesc 
bunuri cu un pret de pornire intre 2.000 
lei si 5.000 lei inclusiv; -1.000 lei +TVA 
pentru oferte care privesc bunuri cu un 
prêt de pornire intre 5.000 lei si 10.000 
lei; -2.000 lei +TVA pentru oferte care 
privesc bunuri cu un prêt de pornire 
peste 10.000 lei; Prima sedinta de licitatie 
pentru bunurile libere de sarcini (teren 
intravilan  si constructie situat in loc. 
Mogosoaia, str. Itr. Scolii nr.3, jud. Ilfov, 
autovehicule, mijloace fixe si obiecte de 
inventar)  a fost fixata la data de 
04.03.2020 ora 15.30 iar daca activele nu 
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc in urma-
toarele date: 11.03.2020, 18.03.2020 si 
25.03.2020 ora 15.30 la acelasi pret de 
pornire. Prima sedinta de licitatie pentru 
bunul asupra caruia este instituita 
ipoteca (teren intravilan  situat in loc. 
Chitila sos. Banatului nr.233, jud. Ilfov, 
nr. cadastral 78) a fost fixata la data de 
04.03.2020 ora 15.30 iar daca imobilul nu 
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc in urma-
toarele date: 18.03.2020, 01.04.2020 si 
15.04.2020 ora 15.30 la acelasi prêt de 
pornire. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO54 BUCU 1332 2353 4007 2RON  
deschis la Alpha Bank Romania pe 
seama debitoarei SC Analex Catering 
SRL cel tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru 
sedinta de licitatie a Caietului de sarcini. 
-Pretul caietelor de sarcini se achită prin 
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la Ing Bank - Sucur-
sala Dorobanti, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL 

sau in numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzesti nr.71, 
et.5, cam. 504, sector 1. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Debitorul  SC ROM HOTEL 
EXCLUSIV SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar DINU, URSE SI 
ASOCIATII SPRL, scoate la vanzare:  
1.Teren extravilan destinatia faneata, cu 
suprafata masurata de 1.400 mp, situat 
in Buzau. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 3.402 euro. 2.Teren extravilan 
destinatia faneata, cu suprafata de 8.599 
mp, pe care sunt amplasate urmatoarele 
constructii: -C1 - COMPLEX AGRE-
MENT cu regim inaltime S+P+2E, cu 
suprafata utila subsol de 161,57 mp, 
suprafata utila parter 747,09 mp, supra-
fata utila etaj 1 de 470, 21 mp, suprafata 
utila etaj 2 de 388,89 mp, din care fac 
parte: C2 – PISCINA cu suprafata de 
25mp si C3 – PISCINA cu suprafata de 
25mp. ANEXA neintabulata - Cladire 
fast-food. ANEXA neintabulata – 
Cladire restaurant. Bunuri mobile. 
Pretul de pornire al licitatiei pentru 
proprietatea imobiliara sus prezentata 
impreuna cu bunurile mobile ce o deser-
vesc este de 390.692,7 euro, exclusiv 
TVA. Pretul Caietului de sarcini este de 
3.000 lei + TVA. Prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata la data de 05.03.2020, 
ora 15.30 iar daca activele nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor avea loc in urmatoarele 
date: 12.03.2020, 19.03.2020, 26.03.2020, 
02.04.2020, 09.04.2020, 16.04.2020 si 
23.04.2020 ora 15.30 la acelasi pret de 
pornire. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO29BUCU1331215951310RON 
deschis la ALPHA BANK ROMANIA 
AG. PIATA ROMANA pe seama debi-
toarei SC ROM HOTEL EXCLUSIV 
SRL cel tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru 
sedinta de licitatie a Caietului de sarcini. 
-Pretul caietului de sarcini se achită prin 
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la ING BANK – 
Sucursala Dorobanti, pe seama lichida-
torului judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 
502-505, sector 1. Pentru relatii supli-
mentare sunati la telefon 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 

l SC Anisilv Impex SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica a 
bunului mobil aflat in patrimoniul socie-
tatii, si anume: chioșc metalic la pretul de 
900 lei fara TVA. Licitatia publica are loc 
in baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 04.06.2019 si 18.06.2019 si a regula-
mentului de participare la licitatie. Pretul 
de pornire al licitatiei este cel stabilit in 
raportul de evaluare, respective pretul de 
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900 lei fara TVA. Licitatiile vor avea loc pe 
data de:  25.02.2020, 04.03.2020, 
11.03.2020, 19.03.2020, 24.03.2020, 
26.03.2020, 02.04.2020, 06.04.2020, 
08.04.2020, 15.04.2020, orele 12.00 la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7. Condi-
tiile de participare si relatii suplimentare 
la tel. 0344104525.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul 
Local Corbii Mari, având sediul în strada 
Primăriei, nr.6, satul Corbii Mari, comuna 
Corbii Mari, județul Dâmbovița, telefon/
fax: 0245.716.065, e-mail: primaria_cm@
yahoo.com, codul fiscal: 4402612. 2. Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: suprafață construită 75mp, 1/2 
din construcția Hală C1, situată în satul 
Corbii Mari, punct Piața târg săptămânal, 
pentru desfășurarea de activități econo-
mice, domeniul public al comunei, având 
75mp, număr CF 7556, număr cadastral 
7556 UAT Corbii Mari. Închirierea se face 
conform art.333, art.335 din OUG 
57/03.07.2019 și conform Hotărârii Consi-
liului Local nr.64 din data de 11.09.2019. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, documentaţia de 
atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Corbii Mari. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Biroul de Relaţii cu 
publicul al Primăriei Corbii Mari, strada 
Primăriei, nr.6, sat Corbii Mari, comuna 
Corbii Mari, județul Dâmbovița. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ: 20Lei, se 
poate achita cu numerar la casieria Primă-
riei Corbii Mari. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.03.2020, ora 
12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
11.03.2020, ora 14.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Corbii 
Mari, str.Primăriei, nr.6, județul Dâmbo-
vița. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 12.03.2020, ora 10.00, Primăria 
Corbii Mari, strada Primăriei, nr.6, sat 
Corbii Mari, comuna Corbii Mari, județul 
Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Dâmbovița, str.
Calea București, nr.3, Târgoviște, județul 
Dâmbovița, telefon: 0245.612.344, fax: 
0245.216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 18.02.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 

numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Primăria 
Comunei Văleni, cu sediul în str.Cozma 
Șarpe, nr.3, județul Neamț, telefon: 
0233.781.421, fax: 0233.781.421, e-mail: 
office@valenineamt.ro, cod fiscal: 
16287088. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: teren în 
suprafață de 17.600mp, situat în parcela 
10/80, din sat Văleni, comuna Văleni, 
județul Neamț, fiind situat în domeniul 
privat al Comunei Văleni, conform HCL 
2/31.01.2020 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin cerere 
scrisă, direct de la sediul Primăriei 
Comunei Văleni. 3.2. Denumirea și datele 
de contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul vânzătorului de la care 
pot obține un exemplar din documentația 
de atribuire: de la Serviciul Urbanism din 
cadrul Primăriei Comunei Văleni, str.
Cozma Șarpe, nr.3, județul Neamț. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 
57/2019, privind Codul administrativ: 50 
Lei /exemplar, ce se achită numear la 
casieria Primăriei Comunei Văleni. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 05.03.2020, ora 15.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 11.03.2020, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Văleni, str. Cozma 
Șarpe, nr.3, județul Neamț. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 12.03.2020, ora 12.00, Primăria 
Comunei Văleni, str.Cozma Șarpe, nr.3, 
județul Neamț. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Neamț, B-dul Republicii, nr.16, Piatra 
Neamț,  județul  Neamț,  telefon: 
0233.212.294, fax: 0233.235.655, e-mail: 
tr-neamt-scomerciala@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
18.02.2020.

l  RA-APPS București SRP Victoria 
Cluj, cu sediul în Cluj Napoca, B-dul 21 
Decembrie 1989, nr.54-56, jud. Cluj, 
anunță organizarea licitației pentru închi-
rierea unor spații din administrarea SRP 
Victoria Cluj după cum urmează: -spațiu 
comercial, cu destinația depozit, cu supra-
față construită de 672mp, situat pe strada 
Libertății, nr.63, comuna Apahida, jud.
Cluj, cu preț de pornire a licitației de 
1142,40 Euro/ spațiu/ lună (cf. CF nu se 
aplică TVA); -spațiu comercial situat la 
parterul Hotelului Victoria, B-dul 21 
Decembrie 1989, nr.54-56, Cluj Napoca, 
jud.Cluj, cu suprafață de 43,55mp și preț 
de pornire a licitației de 836,16 Euro/ 
spațiu /lună (cf.CF nu se aplică TVA). 
Prețul dosarului licitației este de 10Lei, 
taxa de participare la licitație este de 5% 
din prețul de pornire a licitației, garanția 

de participare la licitație este de 10% din 
prețul de pornire a licitației. Licitația va 
avea loc la sediul SRP Victoria, Cluj 
Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-
56, jud.Cluj, în data de 06.03.2020, ora 
10.00. Înscrierile se pot face până în data 
de 05.03.2020, ora 10.00. Informații supli-
mentare la tel.0264.598.776, 0722.364.784, 
e-mail: srpvictoria@upcmail.ro. Persoana 
de contact este Vadan Mircea -șef birou 
tehnic.

PIERDERI
l Mă numesc Postica Valerica. Am 
pierdut atestat de liberă practică număr 
1324, din 15.06.2012, în specialitatea 
Psihologie clinică, pe treapta de speciali-
zare Practicant, forma de atestare în 
Supervizare. Menționez că sunt înscrisă în 
Registrul Unic al Psihologilor cu Drept de 
Liberă Practică din România, Cod 
personal 12929.

l SC Meliventura SRL-D, cu sediul în 
județul Bistrița Năsăud, oraș Năsăud, cod 
unic de înregistrare 36681183 și Nr. 
Ordine în Registrul  Comerțului 

J6/854/27.10.2016 din data de 27.10.2016, 
anunță pierderea celor două Certificate 
constatatoare și le declară nule.

l Declar pierdut și nul carnetul de 
membru CECCAR cu nr.17967, pe 
numele de Mihăilă N.Elena, București.

l Subsemnatul Budică Valerică, declar 
nul Contractul de construire și Proce-
sul-verbal de predare-primire, anexă la 
contract, pe numele Budică Valerică.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea - Gina, C.I.F. 
25259222, cu sediul în mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, complex 
Exclusive Residance, bloc A2, demisol, 
spațiul nr.6, Cod postal: 700498, jud.Iași, 
număr de înscriere în registrul formelor 
de organizare  I-0983, Tel 0741532937, 
declara pierdute certificatele constata-
toare originale si certificatul de înregis-
t r a r e  o r i g i n a l ,  p e n t r u 
următoarelesocietăți: „Dedacom Hello” 
S.R.L. - D. cu sediul în loc. Dorohoi, str. 
Locomotivei, nr. 4, jud. Botoșani înregis-
trată la Oficiul Registrului Comertului de 

pe lângă Tribunalul Botosani cu 
J7/66/2014 și CUI: 32879154.

l S.C. Santa Consimex S.R.L. cu sediul 
în București, Aleea Terasei 3, Bl. E3, ap.4, 
Sector 4, cu J40/12441/1991 și CUI 
2783340, declar pierdute și nule toate 
actele firmei în original: Certificat înregis-
trare, Act constitutiv, Certificat consta-
tator sediu.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
41254/05.12.2014, emis de ONRC Arad 
pentru SC Piatra Balast Impex SRL. Il 
declar nul.

l SC Green Shine SRL, cu sediul în 
București, sectorul 1, str.Elena Văcărescu, 
nr.98, ap.2, Număr de ordine în Registrul 
Comerțului J40/13767/2019, Cod Unic de 
Înregistrare 41764145, declar pierdut 
Certificatul Constatator nr.535307 din 
03.10.2019, emis pentru sediul social. Îl 
declar nul.

l Medic doresc retragerea codului de 
parafa B25173 eliberat de DSP Ialomita.

Decese


