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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l ANGAJĂM ŞOFERI Cehia tur-retur, 
contract 4 curse săptămânal. Diurnă+-
salariu. 0727667733.

l Caut sudori autorizați în sudură 
aluminotermică la șine de cale ferată 
pentru Germania, 12 euro/oră și cazare. 
Tel.0049.1517.5813.877.

l SC Terminal Trans Bitum SRL, cu 
sediul în loc.IP, Sălaj, angajează 
conducători auto, dulgheri, fierari 
betoniști. Relații la tel.0745.170.008.

l SC Drumuri Şi Poduri Sălaj SRL, 
cu sediul în loc.Crișeni, Sălaj, anga-
jează conducători auto, dulgheri, 
f i e rar i  be ton i ș t i .  Re la ț i i  l a 
tel.0745.170.008.

l SC Autovest Trans SRL, cu sediul 
în Cehei, Sălaj, angajează conducă-
tori auto, dulgheri, fierari betoniști. 
Relații la tel.0745.170.008.

l SC CASA BACABI SRL, cu sediul 
în loc.Cosniciu de Jos, jud.Sălaj, 
angajează conducători auto, dulgheri, 
f i e rar i  be ton i ș t i .  Re la ț i i  l a 
tel.0740.235.146.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie, vacantă de referent, gradul 
IA - Compartimentul Registrul Agricol 
- Biroul Contencios Administrativ, 
Juridic si Registrul Agricol. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei munici-
piului Râmnicu Sărat în data de  14 
martie 2019, ora 10,00 – proba scrisă, iar  
în data de 19 martie 2019, ora 10,00 - 
interviul; Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt cele 
prevăzute în  art.3 din H.G nr.286/2011, 
actualizată, precum și cele specifice și 
anume: - studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; - vechime în 
muncă minimum 7 ani. Aceste condiţii 
de participare la concurs se vor afișa la 
sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum și pe site-ul Primăriei 

municipiului Râmnicu Sărat www.
primariermsarat.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în perioada 
21.02.2019 -  06.03.2019, inclusiv, ora 
16,30 la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat. Coordonate de contact: 
- sediul institutiei: str.Nicolae Bălcescu, 
nr.1, mun. Râmnicu Sărat, numărul  de 
telefon este 0238561946, numărul  de 
fax  este 0238561947, adresa de e-mail 
primarie_rmsarat@primariermsarat.ro. 
Persoana de contact: Georgiana 
Horohai, șef Birou Resurse umane.

l Comuna Calafindești, cu sediul în 
localitatea Calafindești, strada princi-
pală, f.n., judeţul Suceava, în baza Legii 
188/1999, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant pe 
perioadă nedeterminată pentru funcţie 
publică de execuție, la Compartimentul 
Registrul Agricol- Arhivă. Denumirea 
postului: consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul științe 
sociale; -cunoștințe de operare pe calcu-
lator; -vechime pentru ocuparea 
postului: 0 ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -Proba scrisă: 
data de 22.03.2019, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -Interviul: data de 25.03.2019, 
ora 10.00, la sediul instituţiei. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituţiei 
în termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial. 
Date contact: tel. /fax: 0230.281.290, 
e-mail: primariacalafindesti@yahoo.
com, persoană de contact: Lauric 
Victoria, secretar.

l Comuna Calafindești, cu sediul în 
localitatea Calafindești, strada princi-
pală, f.n., judeţul Suceava, în baza Legii 
188/1999, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant pe 
perioadă nedeterminată pentru funcţie 
publică de execuție, la Compartimentul 
Financiar-Contabil, Executări Silite, 
Achiziții Publice. Denumirea postului: 
consilier, clasa I, grad profesional debu-

tant. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul științe economice, speciali-
zarea contabilitate și informatică de 
gestiune; -cunoștințe de operare pe 
calculator; -vechime pentru ocuparea 
postului: 0 ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -Proba scrisă: 
data de 22.03.2019, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -Interviul: data de 25.03.2019, 
ora 10.00, la sediul instituţiei. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituţiei 
în termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial. 
Date contact: tel./fax: 0230.281.290, 
e-mail: primariacalafindesti@yahoo.
com, persoană de contact: Lauric 
Victoria, secretar.

l Primăria Comunei Drăgușeni, cu 
sediul în localitatea Drăgușeni, județul 
Botoșani, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante 
d e  r e f e r e n t  I I ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă: în data de 19 
martie 2019, ora 11.00; -Proba interviu: 
în data de 21 martie 2019, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: studii: medii cu diplomă de 
bacalaureat; vechime minimum 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituției. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei Drăgușeni, tel./fax: 
0231.549.406.

l Comuna Dalnic, cu sediul în locali-
tatea Dalnic, str.Principală, nr.45, 
judeţul Covasna, organizează concurs, 
conform HG nr.286/2011, pentru 
ocuparea postului contractual vacant, 
cu normă întreagă, de: -număr posturi: 
1, -numele funcției: muncitor necalificat. 
Concursul va avea loc în perioada 
19.03.2019-21.03.2019, după cum 
urmează: a)selecția dosarelor de 
înscriere: 08.03.2019, ora 10.00; b)proba 
scrisă: 19.03.2019, ora 10.00; c)interviul: 
21.03.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

-studii: minim 8 clase; -vechimea nu este 
necesară. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Dalnic. Infor-
mații suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Dalnic, de la 
domnul Olah Istvan, la nr. de telefon: 
0724.336.486.

l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu sediul în 
localitatea Bragadiru, șos.Alexandriei, 
nr.243, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de administrator 
financiar, grad I, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
14.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 14.03.2019, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare economice 
-obligatoriu; -vechime: minimum 3 ani 
în domeniu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
unității. Relaţii suplimentare la sediul 
unității, persoană de contact: Sandor 
Mariana, telefon: 021.448.04.83, e-mail: 
scbragadiru@yahoo.com

l Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea, cu 
sediul în localitatea Marginea, nr.271, 
judeţul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 

vacante de: -secretar, ½ normă, conform 
HG nr.286/23.03.2011; -administrator 
financiar, ½ normă, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
14.03.2019, ora 13.00; -Proba interviu în 
data de 15.03.2019, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 15.03.2019, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superioare 
în specialitate; -vechime: vechime în 
muncă minim 10 ani; -cunoștinţe 
operare PC cu documente doveditoare. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituţiei. Relaţii suplimentare la 
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.2 Marginea, 
persoană de contact: Prelipcean Elena, 
telefon: 0740.752.366.

l Primăria Orașului Băile Herculane, 
cu sediul în localitatea Băile Herculane, 
str. M. Eminescu, nr. 10, județul 
Caraș-Severin, organizează în baza HG 
nr.286/2011 concurs pentru ocuparea 
unor funcții contractuale vacante din 
cadrul Serviciului Public de Gospodărie 
Comunală al Orașului Băile Herculane: 
-Referent IA- 1 post în cadrul Compar-
timentului Contabilitate, Gestiune, 
Achiziții Publice: -studii medii finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; -condițiile 
minime de vechime necesare participării 
la concursul de recrutare: 5 ani; -Refe-
rent II- 2 posturi în cadrul Comparti-
mentului Măturat Stradal. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -condițiile 
minime de vechime necesare participării 
la concursul de recrutare: minim 2 ani; 
-Şofer II- 1 post în cadrul Comparti-
mentului Măturat Stradal. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii/gimnaziale ates-
tate cu diplomă; -condițiile minime de 
vechime necesare participării la 
concursul de recrutare: 5 ani; -permis de 
conducere categoria B, C și E. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 14.03.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 19.03.2019, 
ora 10.00. -Muncitor necalificat- 10 
posturi. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii generale, 
profesionale atestate cu diplomă; 
-condițiile minime de vechime: 1 an. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
practică în data 14.03.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 19.03.2019, 
ora 10.00. Data-limită pentru depunerea 
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dosarelor este 06.03.2019, ora 15.30, la 
sediul Primăriei Orașului Băile Hercu-
lane. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Orașului Băile Herculane, 
Comp.Resurse Umane, persoană de 
contact:  Puie Monica,  telefon: 
0255.560.439.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str. C.S. Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante contrac-
tuale, astfel: Repartizate pe perioadă 
determinată de 36 luni în cadrul Biro-
ului Înregistrare Sistematică din Servi-
ciul Cadastru astfel: 1 post referent  tr. 
II; 1 post consilier cadastru gr.II; Repar-
tizate pe perioadă nedeterminată, astfel: 
1 post consilier cadastru gr.IA în cadrul 
Biroului Fond Funciar din Serviciul 
Cadastru. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -pentru posturile de 
consilier cadastru gr.II și gr.IA: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă sau studii universitare cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă ȋn 
specializarea (programul de studii): 
măsurători terestre și cadastru, 
cadastru, geodezie, cartografie; vechime 
ȋn specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției: minim 6 luni pentru 
postul de consilier cadastru gr.II, și 
minim 6 ani și 6 luni pentru postul de 
consilier cadastru gr.I; -pentru postul de 
referent tr.II: studii- învăţământ liceal 
cu diplomă de bacalaureat; vechimea ȋn 
muncă: minim 6 luni. Concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă în data de 
14.03.2019, ora 10.00, proba interviu în 
data de 20.03.2019, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 06.03.2019 
inclusiv, ora 16.00, la sediul OCPI Dolj, 
cam.104. Relaţii suplimentare la sediul 
OCPI Dol j ,  te l .  0251.413.128/ 
0251.414.286, int.118, fax 0251.418.018, 
e-mail: dj@ancpi.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str. C.S. Nicolaescu Plopșor, nr. 4, jud. 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi temporar 
vacante, contractuale, astfel: Reparti-
zate pe perioadă determinată până la 
revenirea titularului pe post, astfel: 1 
post consilier gr.I în cadrul Biroului 
Arhivă; 1 post consilier gr.I în cadrul 
Biroului Resurse Umane Secretariat și 
Petiții din Serviciul Juridic Resurse 
Umane Secretariat și Petiții. Condiții 
specifice de participare la concurs: 
-pentru postul de consilier gr.I din 
cadrul Biroului Arhivă: studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă sau studii universitare cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă ȋn 
specializarea (programul de studii): 
istorie, drept, marketing, arhivistică, 
administrație publică; vechime ȋn speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției: minim 3 ani și 6 luni; -pentru 
postul de consilier gr.I la Biroul Resurse 
Umane Secretariat și Petiții din Servi-
ciul Juridic Resurse Umane Secretariat 
și Petiții: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă sau studii 
universitare cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă ȋn specializarea (programul 
de studii): drept, administrație publică, 
contabilitate și economie agrară; 
vechime ȋn specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției: minim 3 ani și 6 
luni. Concursul se va desfășura astfel: 
proba scrisă în data de 07.03.2019, ora 
10.00, proba interviu în data de 
13.03.2019, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 27.02.2019 
inclusiv, ora 16.00, la sediul OCPI Dolj, 
cam.104. Relaţii suplimentare la sediul 
O C P I  D o l j ,  t e l . 0 2 5 1 . 4 1 3 . 1 2 8 
/0251.414.286, int.118, fax 0251.418.018, 
e-mail: dj@ancpi.ro.

l Institutul Naţional de Statistică, 
Direcţia Judeţeană de Statistică 
Vrancea anunţă scoaterea la concurs a 

următorului post: Consilier clasa I grad 
profesional superior: 1 post, în cadrul 
Compartimentului cercetări statistice în 
gospodăriile populaţiei. Condiţiile 
prevăzute de lege pentru ocuparea 
acestei funcţii publice sunt: pentru 
funcţia publică de Consilier clasa I grad 
profesional superior în cadrul Compar-
timentului cercetări statistice în gospo-
dăriile populaţiei: sunt cele prevăzute de 
art. 9 lit. a, din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
cu toate modificările și completările 
ulterioare, în completare cu specificul 
fiecărei funcţii- funcţii publice pentru a 
căror ocupare se cer studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată- economice, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalente; -vechime, 
minim 7 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie de grad profesional superior 
din clasa I, conform art. 57 alin. 5 lit.c 
din Legea 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu toate modifică-
rile și completările ulterioare; -întru-
nește condiţiile conform art.54 din 
Legea 188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici cu toate modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va 
organiza în condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare și a HG 
nr.611/2008 privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările 
ulterioare. Data susţinerii concursului 
va fi conform cu avizul ANFP 
nr.4461/2019 din 15.02.2019 în data de 
25.03.2019, proba scrisă și 27.03.2019, 
ora 10.00, interviul la sediul Direcţiei 
Judeţene de Statistică Vrancea. Dosa-
rele de participare se depun la sediul 
Direcţiei Judeţene de Statistică 
Vrancea, str.Longinescu, nr.2A, telefon/
fax: 0237.227.140, e-mail: tele@vrancea.
insse.ro, în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
al României Partea a III-a, conform 
art.49 din HG nr.611/2008 privind orga-
nizarea și dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0237.227.140, 
persoană de contact: Jugaru Maricel.

l Comuna Doba, judeţul Satu Mare, 
organizează concurs pentru ocuparea a 
un post vacant pe perioadă nedetermi-
nată pentru funcţia publică de Consilier 
Juridic, clasa I, grad profesional Asis-
tent în cadrul Compartimentului 
juridic, relaţii cu publicul, petiţii, sesi-
zări, funcţie publică de execuţie, studii 
superioare juridice și minim 1 an 
vechime în specialitatea studiilor- în 
data de 25.03.2019, ora 10.00- proba 
scrisă la sediul instituţiei. Dosarele se 
depun la sediul instituției în termen de 
20 zile de la data publicarii anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, între orele 9.00-14.00. Date de 
contact: Kovacs Livia-Marinela- șef 
birou și secretarul comisiei de concurs. 
Detalii privind condiţiile specifice și 
bibliografia sunt disponibile pe pagina 
de internet al comunei Doba www.
primariadoba.ro, secţiunea „Anunţuri 
de angajare” sau se pot obţine de la 
sediul instituţiei: loc. Doba, str. Princi-
pală, nr. 74, tel/fax: 0261.869.135, 
e-mail: primariadoba@yahoo.com. 

l Primăria Comunei Malovăț cu sediul 
în localitatea Malovăț,  județul Mehe-
dinți, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post aprobat prin 
H.G. nr.286/2011, modificat și completat 
de H.G. nr. 1027/2014.*Denumirea 
postului:  post contractual vacant-  Asis-
tent medical comunitar,  grad debutant. 
*Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii postli-
ceale absolvite cu diplomă, școală post-
liceală  sanitară sau echivalent; 
-specialitate: asistent medical generalist; 

-certificat de membru al Ordinului Asis-
tenților Medicali Generaliști, Moașelor  
și Asistenților Medicali; -vechime în 
muncă: 0 ani. *Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: ora 10.00 
sediul Primăriei Comunei Malovăț, jud. 
Mehedinți. *Proba scrisă: data de 
25.03.2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției. *Proba interviu: Interviul se susţine 
într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise  la sediul instituției. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este  de 
10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul 
instituției. Relații suplimentare la tel. 
0770.149.033.  

l În conformitate cu prevederile H.G. 
nr. 611/2008, cu modificările și comple-
tările ulterioare, Institutul de Stat 
pentru Testarea și Înregistrarea Soiu-
rilor organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea, pe perioadă nedeter-
minată, a următoarelor funcţii publice 
de stat de execuţie vacante: -1 post 
vacant de consilier, grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului 
financiar-contabilitate- Serviciul financi-
ar-contabilitate, CFP și achiziții publice; 
Condiţii specifice prevăzute în fișa 
postului: Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
științe economice; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: Minimum 7 ani. -1 post 
vacant de consilier, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimentului 
financiar-contabilitate- Serviciul financi-
ar-contabilitate, CFP și achiziții publice; 
Condiţii specifice prevăzute în fișa 
postului: Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
științe economice; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: Minimum 1 an. -1 post 
vacant de referent, gradul profesional 
superior în cadrul Compartimentului 
financiar-contabilitate -Serviciul financi-
ar-contabilitate, CFP și achiziții publice; 
Condiţii specifice prevăzute în fișa 
postului: Studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat în domeniul economic; 
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sară exercitării funcţiei publice: 
Minimum 7 ani. -1 post vacant de consi-
lier, gradul profesional principal în 
cadrul Compartimentului protecție 
soiuri -Serviciul teste DUS, VAU, 
Colecție de referință și protecția soiu-
rilor; Condiţii specifice prevăzute în fișa 
postului: Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ramura de știință- Ingineria resurselor 
vegetale și animale; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: Minimum 5 ani.-1 post 
vacant de consilier, gradul profesional 
debutant în cadrul Centrului pentru 
Testarea Soiurilor Luduș (Județ Mureș); 
Condiţii specifice prevăzute în fișa 
postului: Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul Agronomie- specializarea 
Agricultură; Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei 
publice: -1 post vacant de referent, 
gradul profesional debutant în cadrul 
Centrului pentru Testarea Soiurilor 
Cogealac (Județ Constanța); Condiţii 
specifice prevăzute în fișa postului: 
Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacala-
ureat; Vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei publice: 
Concursul va avea loc la sediul I.S.T.I.S. 
din Bd. Mărăști nr.61, Sector 1, Bucu-
rești, în data de 26 martie 2019, ora 
10.00- proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 de 

zile de la data publicării anunţului, 
respectiv în perioada 20.02.2019- 
11.03.2019. Persoane de contact: 
doamna Martin Mariana- consilier și 
doamna Damian Roxana- consilier, în 
cadrul Compartimentului resurse 
umane ,  t e l :  0213184380 ,  fax : 
0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro. 
Bibliografia, condiţiile specifice de parti-
cipare, precum și actele solicitate candi-
daţilor la înscriere vor fi publicate pe 
site-ul I.S.T.I.S. și afișate la locul de 
desfășurare a concursului.

l Liceul Tehnologic Theodor Pallady 
București, cu sediul în: localitatea Bucu-
rești, Bd. Theodor Pallady, nr.250, 
sector 3, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post aprobat prin 
H.G. nr.286/2011, modificat și completat 
de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
postului: post vacant/ contractual pe 
perioadă nedeterminată- Analist( 
Programator) Ajutor.  Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: medii; -vechime in munca: peste 5 
ani.  Data, Ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: data de 
14.03.2019 ora 9.00, la sediul instituţiei. 
-Proba practică: data de 15.03.2019, ora 
9.00, la sediul instituţiei. -Proba de 
interviu: data de 18.03.2019, ora 9.00, la 
sediul instituţiei. Depunerea dosarelor 
se va face în ziua de 11.03.2019, în inter-
valul orar 10.00- 14.00, la secretariatul 
unităţii școlare. Date contact: la  Servi-
ciul Secretariat -telefon: 021 3453080. 
Director Sebe Mignola- telefon: 
0759992086.

l Direcţia de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5 cu sediul în București, str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, sector 5, 
organizează concurs în data de  
06.03.2019 (proba scrisa) -ora 10:00, 
pentru ocuparea unor funcţii publice de 
executie temporar vacante, dupa cum 
urmează: Serviciul Evidență Venituri; - 
un post consilier clasa I, grad profesi-
onal superior; Compartimentul Achiziţii 
Publice si Fonduri Europene: - un post 
inspector clasa I, grad profesional  asis-
tent. Concursul se va organiza conform 
calendarului urmator: - depunerea 
dosarelor se face în termen de maxim 8 
zile de la data apariţiei anunţului  în 
Monitorul Oficial al României, partea  
a-III-a, în perioada 20.02.2019 
-27.02.2019 la sediul DITL Sector 5 din  
București Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. 
S13 sector 5 –Compartimentul  Resurse 
Umane si SSM; - proba scrisă se va 
desfășura în data de 06.03.2019 ora 
10.00 la sediul DITL Sector 5 din  Bucu-
rești Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 
sector 5; - interviul va avea loc, după 
proba scrisă, la o data care va fi anun-
ţată ulterior. Condiţiile generale pentru 
participare la concurs, condiţiile 
specific, bibliografia și atribuţiile din 
fișele de post sunt afișate pe pagina 
oficială ( www.ditl5.ro ),  precum și la 
avizierul Direcţiei de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5 cu sediul în Bucu-
rești, str. Mihail Sebastian nr. 23, bl.S13, 
sector 5. Relaţii  suplimentare cu privire 
la acest concurs se pot obtine la sediul 
DITL Sector 5 din Str. Mihail Sebastian 
nr.23, bl. S13, sector 5, tel. 0724500552– 
inspector principal Carp Simona în 
cadrul  Compartimentului  Resurse  
Umane si  SSM, e-mail: carp.simona@
ditl5.ro.

l Școala Gimnazială nr.143 cu sediul 
în: București, strada Banu Mărăcine, 
nr.16, sector 5, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant (0,50 normă) aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, modificată și completată de 
H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
postului: Contabil șef. Condiţii specifice 
de participare la concurs: - nivelul studi-
ilor: superioare (economice); - cunoș-
tințe temeinice de legislație în domeniul 
învățământului și contabilității; - cunoș-
tinţe de utilizare și operare PC; - cunoș-
tinţe de utilizare a softurilor specifice 
a c t i v i t ă ţ i i :  E D U S A L ,  S I I I R , 

FOREXEBUG, e-licitație.ro, D112, 
D100; - noţiuni de comunicare în relaţii 
publice; - cursuri de perfecționare în 
domeniu; - minim 5 ani vechime pe post 
sau în domeniu, fără sancțiuni, reco-
mandare de la vechiul loc de muncă. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Selecţia dosarelor: data 
14.03.2019, la sediul instituţiei; -Proba 
scrisă: data 18.03.2019, ora 9.00, la 
sediul instituției; -Proba interviu: data  
21.03.2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției. Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la afișare, la 
sediul instituției. Date contact: telefon 
021.420.24.40.

VÂNZĂRI CASE-VILE
l Vând imobil în Constanța, str.Ecate-
rina Varga, situat la 5 minute de 
Primăria Constanța, 3 minute de plaja 
Modern, 1 minut de Hotel IBIS. Pretabil 
micropoliclinica, laborator analize, 
farmacie, birouri, etc. Tel. 0770.576.450. 

CITAŢII
l Subsemnata Boca Florentina Lacra-
mioara citez pe Boca Vladimir Mihai, 
nascut la data de 22 iulie 1979, la Jude-
catoria Suceava pe data de 14 martie in 
dosarul 5561/314/2018 avand ca obiect 
divort.

l Pîrvulescu Adrian cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com. Căpreni, jud. 
Gorj, este citat la Judecătoria Tg-Căr-
bunești, pentru data de 20.03.2019, orele 
9.00, în calitate de intervenient, în 
dosarul nr. 5139/317/2017, având ca 
obiect ”obligaţie de a face”, reclamant 
Nistor Marioara.

l Kimpel Florian, Kimpel Devai Olga 
Ilona, Kimpel Gabor, Bornemisza 
Panna născ. Pauspertl, Csasznek Judith 
Caren Marta, toți cu domiciliul necu-
noscut, sunt citați pe data de 11.04.2019, 
la Judecătoria Turda, în dos. nr. 
38/328/2018, în calitate de pârâți.

l Se citează numitul Sucilă Nicolae lui 
Iacob, în calitate de intimat-pârât în 
dosarul nr. 2824/265/2010 al Tribuna-
lului Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Sucilă Ieronim, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a. - apel, cu termen 
la 07.03.2019

l Se citează pârâții: Koman Gyorhgye, 
Koman Maria, Tomoiagă Ioana, Toma-
iagă Ion, Coman Maria, Coman Iuon, 
K o m a n  G y o r g y  î n  d o s a r u l 
nr.1783/336/2016, la Tribunalul Mara-
mureș. Termen 13.03.2019. Obiect: 
servitute, în proces cu Timiș Grigore 
apelant și intimata Întreprinderea Indi-
viduală Timiș Florin.

l DIVERSE
l Prin sentința civilă nr.9696 din 
05.07.2016 în dosar nr.17473/215/2015 la 
Judecătoria Craiova instanța a hotărât 
să admită în parte acțiunea formulată 
de către reclamanta Ticană Mirela, cu 
domiciliul în Craiova, str.General 
Gheorghe Magheru, nr. 26, bl.116, sc.1, 
ap.6, județul Dolj, împotriva pârâtului 
Hamida Rabee, citat pe parcursul 
procesului prin afișare la ușa instanței și 
prin publicitate. Dispune desfacerea 
căsătoriei încheiată între părți și înregis-
trată sub nr.132/25 martie 2011, în 
Registrul de Stare Civilă al Primăriei 
Municipiului Craiova, din culpa exclu-
sivă a pârâtului. Reclamanta va relua 
numele purtat anterior, acela de 
TICANĂ. Ia act că nu se solicită cheltu-
ieli de judecată. Cu apel în termen de 30 
zile de la comunicare. Pronunțată în 
ședința publică de la  5 iulie 2016.

l Subscrisul CI Briac Ion CII, cu sediul 
în Caransebeș, str.Mihai Viteazul, nr.8, 
ap.1, județul Caraș-Severin, în calitate 
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de lichidator al SC Agromec Zagujeni 
SA, Zagujeni, în faliment, organizează 
procedura de selecție a evaluatorului, 
membru ANEVAR, pentru evaluarea 
activului imobiliar înscris în CF 
nr.35057 UAT Constantin Daicoviciu, 
nr. cad. 35057 localitatea Zagujeni, teren 
în suprafață de 27.500mp, cu construcții 
(11 buc), care are în compunere și 
construcția denumită Conacul Juhasz, 
clasată ca și monument istoric. 
Termenul limită pentru depunerea ofer-
telor este data de 28.02.2019. Ofertele 
vor fi depuse la sediul lichidatorului sau 
comunicate prin fax la nr.0255.511.433, 
sau e-mail: ion.briac@gmail.com. Infor-
mații suplimentare la tel.0744.669.068.

l Extras din sentința civilă nr. 
2488/2018 din 17.10.2018 pronunțată în 
dosarul 2642/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud: Admite acţiunea civilă, astfel 
cum a fost precizată, formulată de 
reclamanţii GP și GO în contradictoriu 
cu pârâţii GP, DS și soţia născ. UI, UT 
cas cu CM, CD cas cu MC, DT lui Ge și, 
în consecinţă: Constată că def. GV și 
soţia GP au dobândit prin uzucapiune 
dreptul de proprietate (...) au dobândit 
dreptul de proprietate asupra casei de 
locuit și anexei gospodărești (...). 
Constată că la data de 11.10.2011 s-a 
deschis succesiunea defunctului GV. 
Constată că vocaţie succesorală faţă de 
defunctul GV au pârâta GP în calitate 
de soţie supravieţuitoare, în cota de 1 
părţi și reclamantul GP, în calitate de 
fiu, în cota de 3/4 părti. Constată că 
masa succesorală a defunctului GV se 
compune din (...). Dispune partajarea 
imobilului în litigiu, prin atribuirea 
acestuia în întregime către reclamant, 
cu titlu de moștenire și partaj. Restul 
suprafeţei de teren va rămâne înscrisă 
pe vechii proprietari tabulari. Dispune 
înscrierea în cartea funciară a dreptului 
de proprietate (...). Fără cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în termen de 
30 de zile de la comunicare, urmând a se 
depune la Judecătoria Năsăud.

l Extras din sentința civilă nr. 165/2018 
din 19.01.2018 pronunțată în dosarul 
1527/265/2015 al Judecătoriei Năsăud: 
Admite acţiunea civilă precizată formu-
lată de reclamantul Hodea Gheorghe 
ș.a. în contradictoriu cu pârâţii Hodea 
Floarea, ș.a., și, în consecinţă: Constată 
că, numiţii Hodea George și Hodea 
Floarea au dobândit dreptul de proprie-
tate asupra unei case de locuit (...). Ia 
act de Tranzacţia încheiată între recla-
mantul Hodea Gheorghe și pârâta 
Hodea Floarea numai cu privire la peti-
tele de succesiune, partaj și întabulare în 

CF drept de proprietate și acţiunea în 
constatare și care va alcătui în conti-
nuare prezentul dispozitiv: (...), Partile 
nu solicita suita sau cheltuieli de jude-
cata unele de la altele. Cheltuielile de 
intabulare a dreptului de proprietate in 
cartea funciara vor fi suportate de recla-
mantul Hodea Gheorghe. Drepturile 
recunoscute prin prezentul contract nu 
mai pot constitui obiectul vreunei diver-
genţe între părţile contractante. În baza 
art. 438-439 Cod Procedură Civilă, 
prezentul contract va fi depus la 
instanţa judecătorească și va constitui 
dispozitivul hotărârii de expedient, care 
este definitivă. Prezenta tranzactie s-a 
încheiat in data de în opt exemplare. 
Reclamant, Parat, Hodea Gheorghe 
Hodea Floarea A” Cu drept de recurs în 
termen de 30 zile de la comunicare în 
ceea ce privește hotărârea care consfin-
ţește tranzacţia și, în rest cu drept de 
apel în 30 zile de la comunicare. 
Recursul, respectiv apelul se depun la 
Judecătoria Năsăud. 

l C.I.I. Apostol Andra notifica deschi-
derea procedurii generale de insolventa 
in Dosarul nr. 4572/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform Sentintei nr. 
85/29.01.2019 privind pe SC Frigterm 
Intern Spedition SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 18.03.2019, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 05.04.2019, întocmirea tabe-
lului definitiv 30.04.2019, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in 
data 10.04.2019, orele 12.00.

l Cabinet Individual de Insolvenţă 
Rusu Ciprian Marian, in calitate de 
lichidator judiciar al SC Tosigo SRL, 
societate in faliment, organizeaza 
selectie de oferte privind preluarea 
arhivei societatii, in vederea prelucrarii, 
legarii, pastrarii si conservarii. Docu-
mentele ce se solicita a fi preluate sunt 
inscrisuri contabile aferente perioadei 
1999 – 2013 ( total 10 ml ). Societatile 
interesate pot comunica oferta, insotita 
de autorizatiile aferente serviciilor lichi-
datorului judiciar la sediul acestuia din 
Ploiesti, Str. Valeni, nr.65, Judetul 
Prahova, pana la data de 04.03.2019.

l SC Conpet SA Ploiești anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construcție 
rezervor pentru țiței (V = 2.500mc)”, 
propus a fi amplasat în județul Vâlcea, 
comuna Orlești, satul Orlești. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorității compe-
tente pentru protecția mediului Agenția 

pentru Protecția Mediului Vâlcea, 
județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, str.
Remus Bellu, nr.6, și la sediul SC 
Conpet SA Ploiești, în județul Prahova, 
municipiul Ploiești, strada Anul 1848, 
nr.1-3, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-14.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Vâlcea.

COMUNICAT DE PRESĂ
l Consiliul Judeţean Alba anunţă plata 
dobânzii aferentă cuponului 39 
(15.08.2018 - 14.11.2018) în valoare de 
0,48 lei/obligațiune și a-39-a rată de 
principal în valoare de 1,41 lei/obliga-
ţiune, a obligaţiunilor emise în anul 
2009, conform Prospectului de Ofertă 
Publică Primară de Vânzare de Obliga-
ţiuni, autorizat prin decizia CNVM nr. 
159/03.02.2009. Plata dobânzii se va 
efectua în data de 15.11.2018, prin 
intermediul BT Capital Partners, în 
calitatea sa de Agent de Plată, care va 
efectua plăţi către obligatarii înregistraţi 
în registrul deţinătorilor de obligaţiuni 
la data de 12.11.2018. Rata dobânzii 
Obligaţiunilor Consiliului Judeţean 
Alba, calculată și plătită trimestrial, 
pentru per ioada 15 .11 .2018 – 
14.02.2019, 15.02.2019 - prima zi de 
plată, calculată conform prospectului 
de ofertă publică, este de 3,98%. Rata 
dobânzii este calculată după formula 
(ROBID +ROBOR) /2+0,95%, unde 
ROBID și ROBOR reprezintă ratele 
dobânzilor interbancare considerate la 3 
luni, cotate cu două zile lucrătoare ante-
rior începutului perioadei de dobândă, 
respectiv din data de 13.11.2018. Pentru 
acest cupon, data de referință este 
12.02.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale 
Ext raord inare  a  Act ionar i lo r 
SIDERMA S.A.: Consiliul de Adminis-
traţie al SIDERMA S.A., o societate 
română, cu sediul în București, B-dul 
Timișoara nr.96,  sector 6, România, 
având număr de ordine la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul București J40/369/1991, Cod de 
Identificare Fiscală RO 449183, (“Socie-
tatea”), întrunit în ședinţa din 
30.01.2019, prin domnul Antonio Magni  
în calitate de președinte al Consiliului 
de Administraţie, conform prevederilor 
articolului 13 din Actul Constitutiv al 
Societăţii, ale prevederilor Legii nr. 
31/1990 republicată cu modificările la zi, 
convoacă prin prezenta: •Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 27.03.2019 orele 12,00 la 
sediul din B-dul Timișoara nr. 96, sector 
6, București, pentru toţi acţionarii Socie-
tăţii înregistraţi în Registrul acţionarilor 
pana la sfârșitul zilei de 04.03.2019 
(“Data de Referinţă”); Sunt îndreptăţiţi 
să participe la lucrările adunărilor toţi 
acţionarii înscriși în registrul acţiona-
rilor la sfârșitul zilei 04.03.2019. (“Data 
de Referinţă”). Dacă la prima convo-
care a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor nu se va întruni cvorumul 
necesar, o a doua Adunare Generală 
Extraordinară a Acţionarilor se va 
desfășura în același loc, cu aceeași 
ordine de zi, la data de 28.03.2019, orele 
12,00 pentru toţi acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
până la sfârșitul Datei de Referinţă. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor aprobată 
în ședinţa Consiliului de Administraţie 
din data de 30.01.2019: 1. Se supune 
aprobării Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor radierea punctului 
de lucru din București, Bdul Timișoara 
nr.96, sector 6. 2. Împuternicirea 
domnului Michele Giancarlo Merola în 
calitate de administrator, pentru a se 
ocupa de oricare și toate formalităţile 
necesare în vederea îndeplinirii tuturor 

cerinţelor legale în legătură cu hotărâ-
rile adoptate în adunare, incluzând dar 
fără a se limita la, publicarea și/sau 
înregistrarea la oricare autorităţi sau 
instituţii a tuturor documentelor rezul-
tate ca urmare a aplicării hotărârilor 
adunării. •Acţionarii persoane fizice pot 
participa personal la Adunarea Gene-
rală (în baza buletinelor/ cărtilor de 
identitate/ pașapoartelor) sau prin 
reprezentant, în baza unei procuri 
speciale, cu condiţia depunerii acesteia 
în original cu 48 de ore înainte de 
Adunare, sub sancţiunea pierderii exer-
ciţiului de vot în Adunarea Generală a 
Acţionarilor; Şi •Acţionarii persoane 
juridice pot participa prin reprezen-
tantul lor legal sau prin persoana căreia 
i s-a delegat competenţa de reprezen-
tare, conform prevederilor din actul 
constitutiv, cu condiţia depunerii 
procurii speciale, în original, semnate și 
ștampilate cu condiţia depunerii aces-
teia în original cu 48 de ore înainte de 
Adunare, sub sancţiunea pierderii exer-
ciţiului de vot în Adunarea Generală a 
Acţionarilor;  În cazul procurilor 
speciale transmise prin poștă vor fi luate 
în considerare doar acelea care au data 
limită de primire 26.03.2019. Membrii 
Consiliului de Administraţie, Directorii 
ori salariaţii societăţii nu îi pot repre-
zenta pe acţionari. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul de a introduce noi 
puncte pe ordinea de zi a AGA. Propu-
nerile privind introducerea de puncte 
noi pe ordinea de zi a AGA, însoţite de 
copiile actelor de identitate ale acţiona-
rilor, denumiţi iniţiatori, pot fi depuse la 
sediul social al  SIDERMA SA, Bucu-
rești, bd. Timișoara, nr.96, sector 6, în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, până la ora 16.00, 
ora de închidere a programului socie-
tăţii, în plic închis, cu menţiunea scrisă 
clar și cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRA-
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
DATA DE  27.03.2019/28.03.2019. 
Propunerile privind introducerile de 
puncte noi pe ordinea de zi a AGA 
trebuie să fie însoţite de copiile actelor 
de identitate ale Iniţiatorilor ( buletin/
carte de identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificatul de înregis-
trare în cazul persoanelor juridice). 
Documentele și materialele referitoare 
la problemele incluse în ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, formularele Buletinelor de 
vot, formularele procurilor speciale, vor 
fi puse la dispoziţia acţionarilor atât pe 
site-ul societăţii, www.siderma.ro, cât și 
la sediul societăţii din București, B-dul 
Timișoara, nr.96, sector 6, începând cu 
data 04.03.2019. Aceste documente pot 
fi studiate și la sediul societăţii, în cadrul 
programului de lucru, între orele 10.00 
și 15.00, începând cu aceeași data. 
Consiliul de Administraţie, Prin 
Antonio Magni Președinte. București, 
30.01.2019.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor  SIDERMA  
S.A.:  Consiliul de Administraţie al  
SIDERMA S.A., o societate română, 
cu sediul în București, B-dul Timișoara 
nr.96,  sector 6, România, având 
număr de ordine la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
București J40/369/1991, Cod de Identi-
ficare Fiscală RO 449183, (“Socie-
tatea”), întrunit în ședinţa din 
30.01.2019, prin domnul Antonio 
Magni  în calitate de președinte al 
Consiliului de Administraţie, conform 
prevederilor articolului 13 din Actul 
Constitutiv al Societăţii, ale prevede-
rilor Legii nr. 31/1990 republicată cu 
modificările la zi, convoacă prin 
prezenta: •Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
27.03.2019 orele 13,00 la sediul din 
B-dul Timișoara nr.96, sector 6, Bucu-
rești, pentru toţi acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor 

până la sfârșitul zilei de 04.03.2019 
(“Data de Referinţă”); Sunt îndreptă-
ţiţi să participe la lucrările adunărilor 
toţi acţionarii înscriși în registrul acţio-
narilor la sfârșitul zilei de 04.03.2019. 
(“Data de Referinţă”). Dacă la prima 
convocare a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor nu se va întruni 
cvorumul necesar, o a doua Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor se va 
desfășura în același loc, cu aceeași 
ordine de zi, la data de 28.03.2019, 
orele 13,00 pentru toţi acţionarii Socie-
tăţii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor până la sfârșitul Datei de 
Referinţă. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
aprobată în ședinţa Consiliului de 
Administraţie din data de 30.01.2019:  
1. Aprobarea situaţiilor financiare pe 
anul 2018, pe baza rapoartelor prezen-
tate de Consiliul de Administraţie și de 
Auditorul Financiar și repartizarea 
profitului, dacă este cazul. În acest caz 
se va stabili cota din profit ce urmează 
a fi distribuită sub formă de dividende 
și, dacă este cazul, cuantumul dividen-
delor, cuantumul dividendului/ 
acţiune, termenul de plata al dividen-
delor. 2. Stabilirea remuneraţiilor 
administratorilor și a condiţiilor de 
acordare ale acestora  pentru exerciţiul 
financiar în curs. 3. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul finan-
ciar 2018. 4. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul 
financiar 2019. 5. Prelungirea manda-
tului Auditorului intern CONS-EVAL-
EXPERT R.C. SRL, cu sediul în 
București, str. Pictor Gh. Tătărescu 
nr.8, sector 3, J40/28097/1993, CUI 
5040774, reprezentată de Apostol 
Viorel pentru o perioadă de un 1(un) 
an, începând cu data de 01.04.2019; 6. 
Împuternicirea domnului Michele 
Giancarlo Merola în calitate de admi-
nistrator, pentru a se ocupa de oricare 
și toate formalităţile necesare în 
vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor 
legale în legătură cu hotărârile adop-
tate în adunare, incluzând dar fără a se 
limita la, publicarea și/sau înregis-
trarea la oricare autorităţi sau instituţii 
a tuturor documentelor rezultate ca 
urmare a aplicării hotărârilor adunării. 
•Acţionarii persoane fizice pot parti-
cipa personal la Adunarea Generală 
(în baza buletinelor/ cărţilor de identi-
tate/ pașapoartelor) sau prin reprezen-
tant, în baza unei procuri speciale, cu 
condiţia depunerii acesteia în original 
cu 48 de ore înainte de Adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului de vot 
în Adunarea Generală a Acţionarilor; 
Şi •Acţionarii persoane juridice pot 
participa prin reprezentantul lor legal 
sau prin persoana căreia i s-a delegat 
competenta de reprezentare, conform 
prevederilor din actul constitutiv, cu 
condiţia depunerii procurii speciale, în 
original, semnate și ștampilate cu 
condiţia depunerii acesteia în original 
cu 48 de ore înainte de Adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului de vot 
în Adunarea Generală a Acţionarilor; 
În cazul procurilor speciale transmise 
prin poștă vor fi luate în considerare 
doar acelea care au data limită de 
primire 26.03.2019. Membrii Consi-
liului de Administraţie, Directorii ori 
salariaţii societăţii nu îi pot reprezenta 
pe acţionari. Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul de a introduce noi 
puncte pe ordinea de zi a AGA.Propu-
nerile privind introducerea de puncte 
noi pe ordinea de  zi a AGA, însoţite de 
copiile actelor de identitate ale acţiona-
rilor, denumiţi iniţiatori, pot fi depuse 
la sediul social al  SIDERMA SA, 
București, bd. Timișoara, nr.96, sector 
6, în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării, până la ora 
16.00, ora de închidere a programului 
societăţii, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă clar și cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
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NARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
DATA DE  27.03.2019/28.03.2019. 
Propunerile privind introducerile de 
puncte noi pe ordinea de zi a AGA 
trebuie să fie însoţite de copiile actelor 
de identitate ale Iniţiatorilor (buletin/ 
carte de identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificatul de înregis-
trare în cazul persoanelor juridice). 
Documentele şi materialele referitoare 
la problemele incluse în ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor, formularele Buletinelor de vot, 
formularele procurilor speciale, vor fi 
puse la dispoziţia acţionarilor atât pe 
site-ul societăţii, www.siderma.ro, cât şi 
la sediul societăţii din Bucureşti, B-dul 
Timişoara, nr.96, sector 6, începând cu 
data 04.03.2019. Aceste documente pot 
fi studiate şi la sediul societăţii, în 
cadrul programului de lucru, între 
orele 10.00 şi 15.00, începând cu 
aceeaşi dată. Consiliu de Adminis-
traţie, Prin  Antonio Magni Preşedinte. 
Bucureşti, 30.01.2019.

l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al societăţii comerciale IMVEST 
S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Popa 
Tatu nr.26, sector 1, CUI 1568751, 
J40/1056/1991 convoacă Adunarea 
Generală Ordinară şi Extraordinară a 
Acţionarilor la data de 28.03.2019,ora 
9,00 şi ora 10,30 la sediul societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
Raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie pe anul  2018; 2. Prezen-
tarea Raportului Comisiei de cenzori pe 
anul 2018; 3. Aprobarea situaţiilor 
financiare anuale, a contului de profit şi 
pierdere, descărcarea de gestiune pe 
anul 2018 a administratorilor societăţii; 
4. Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019; 5. Aprobarea 
organigramei societăţii pe anul 2019; 6. 
Alegerea noului membru al Consiliului 
de Administraţie ca urmare a demisiei 
unuia dintre membrii; 7. Diverse, 
respectiv următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea vânzării de terenuri din 
patrimoniul SC IMVEST SA; 2. Apro-
barea schimbării obiectului de activitate 
al societăţii; 3. Diverse. Lista cu candi-
daţii propuşi pentru funcţia de adminis-
trator se află la sediul societăţii, unde 
poate fi consultată. În cazul în care 
urmare acestei convocări Adunările 
generale nu se pot întruni din lipsa 
cvorumului, acestea se convoacă pentru 
data de 04.04.2019, în acelaşi loc, la ora 
9,00 şi ora 10,30 cu aceeaşi ordine de zi. 
Preşedinte al Consiliului de Adminis-
traţie, Sing. Râpeanu Adrian.

l Creţu Lucian Ciprian, Administrator 
Unic al S.C. Rotrac S.A., cu sediul în 
Incinta Port Constanţa, Birouri Stadion 
Poarta 3, Număr Registrul Comerţului 
J13/5956/1992, CUI RO 4272644 în 
temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, 
republicată, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor în ziua de 
25.03.2019 (prima convocare), ora 13.00, 
la sediul social pentru toţi acţionarii 
înscrisi în registrul acţionarilor la data 
de 01.03.2019, cu următoarea ordine de 
zi: 1.Prezentarea raportului Administra-
torului Unic şi raportul auditorului 
financiar pentru anul financiar 2018. 2. 
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare încheiate la data de 
31.12.2018. Acţionarii care din diferite 
motive nu pot participa la şedinta pot fi 
reprezentaţi în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, de alţi acţionari 
în baza unei procuri speciale, depuse la 
sediul societăţii până la data de 
23.03.2019 ora 10.00 la Registratura 
S.C. Rotrac S.A. Materialele referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi se 
află la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii, putând fi consultate şi 
completate în condiţiile legii. Relaţii 
suplimentare la Secretariat. În cazul 
nerealizării cvorumului necesar, cea de-a 
doua adunare se va ţine în data de 
26.03.2019 în acelaşi loc şi ora şi cu 
aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII
l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica Skoda 
Fabia proprietatea debitoarei S.C Bivas 
Activ SRL, la pretul de 1.625 lei plus 
TVA, pret redus cu 75%. Licitatia va 
avea loc in zilele de 22 si 27 februarie 
2019, orele 13 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47, 
jud. Prahova. Regulamentul de vanzare 
si caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l Subscrisul CI Briac Ion CII, cu sediul 
în Caransebeş, str. Mihai Viteazul, nr. 8, 
ap.1, județul Caraş-Severin, în calitate 
de lichidator al SC Colazi Com SRL, 
Globul Craiovei, în faliment, scoate la 
vânzare prin licitație publică, bunul 
mobil- autoturism marca Daewoo 
Espero, an fabricație 1997, 1.796cmc, în 
stare nefuncțională, la prețul de pornire 
al licitației de 3.377,00Lei (fără TVA). 
Licitația publică va avea loc în data de 
04.03.2019, ora 10.00, la sediul social al 
lichidatorului judiciar. Informații supli-
mentare la tel.0744.669.068.

l 1. Informaţii generale privind loca-
torul: Consiliul local Deleni cu sediul în 
sat Deleni com. Deleni  jud. Iaşi  cod 
fiscal 4541203, loc. Deleni telefon / fax 
0232.732070 /0232722043. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii: 
Teren în suprafaţă de 21,15 ha islaz, 
situat în extravilanul com. Deleni. 
Terenul este destinat pt. crescătorii de 
ovine şi caprine de pe raza com.Deleni. 
Durata închirierii: 10 ani. 3. Informaţii 
privind documentaţiile de atribuire: 3.1. 
Modalitatea prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: Documen-
taţiile de atribuire se pot achiziţiona  de 
la sediul Primăriei Deleni printr-o solici-
tare scrisă sau verbală, începînd cu data 
de 20.02.2019. 3.2. Denumirea si adresa 
compartimentului din cadrul locato-
rului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Achiziţii publice din cadrul Primăriei 
com. Deleni - persoana de contact: Niţă 
Elena. 3.3. Costul documentaţiei de 
atribuire: documentaţia de atribuire este 
gratuită. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificarilor: clarificările se pot 
solicita pînă la data limită de 01.03.2019 
ora 16.00. 4. Informaţii privind ofértele. 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor 
: 05.03.2019 ora 16.00. 4.2. Adresa la 
care se depun ofertele: Primăria 
comunei Deleni sat Deleni, jud.Iaşi. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un singur exem-
plar. 5. Data si locul la care se va desfă-
şura şedinta publică de deschidere a 
ofertelor: 06.03.2019 ora 10.00,  la sediul 
Primăriei com. Deleni. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: eventualele contestaţii se vor 
depune in termen de 3 zile de la 
Primăria comunei Deleni, la registra-
tură. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitatie , în vederea publicării: 
19.02.2019.

l S.C. Lux Agra  SRL, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor socie-
tăţii debitoare, după cum urmează: 
activul nr.1: imobilului teren în supra-
faţă totală de 50.510 mp, compus din 
urmatoarele parcele: Parcela de teren 
arabil – situată în intravilanul satului 
Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în 
p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1, suprafaţă totală de 
8.284,00 mp, înscris în CF 295/N a com. 
Băluşeni, nr. topo 432. Parcela de teren 
arabil – situată în extravilanul com 
Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 
1/35, suprafaţă totală de 17.616,00 mp, 
înscris în CF 294/N a com. Băluşeni, nr. 
topo 431. Parcela de teren arabil – 
situată în intravilanul şi extravilanul 

satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud. 
Botoşani în p.c. 1 /37,1/38 şi 1/44, supra-
faţă totală de 24.610,00 mp (din care 
5.919 mp teren intravilan în p.c. 
1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren extra-
vilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în 
CF 507/N a com. Băluşeni, nr. topo 
246/2-555-492. cu preţul de pornire  de  
247.477,30 lei (fara TVA). Persoanele 
care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până la data 
de 19.02.2019 ora 16:00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, 
în data de 21.02.2019 ora 16:00, şi se va 
desfăşura în conformitate cu prevede-
rile legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 28.09.2012. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 10% 
din pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iaşi, Str.  Vasile Lupu Nr. 43,  jud. Iaşi, 
până la data de 21.02.2019 ora 15:00.  
Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela  la  telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l Anunţ de participare la concesionare 
prin licitatie publica: 1.Informatii gene-
rale privind concedentul: Consiliul  
Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul 
Babadag, Str.Republicii, Nr.89, Nr. tel:  
0240/561 012 , fax: 0240/562 939 ;e-mail: 
urbanism@primaria-babadag.ro. 2. 
Informatii generale privind obiectul 
concesiunii: – teren cu suprafata de 353 
mp situat in extravilanul orasului; - 
teren cu suprafata de 3272 mp situat pe 
str. Ciucurovei nr. 26; - spatiu cu supra-
fata de 19,55 mp situat pe str. Heracleea 
nr. 23; - teren cu suprafata de 1470 mp 
situat pe str. Republicii FN; - teren cu 
suprafata de 41 mp situat pe str. A. 
Vlaicu FN. 3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: 3.1. orice 
persoana interesata are dreptul de a 
solicita si de a obtine documentatia de 
atribuire, punerea la dispozitia  oricarei 
persoane interesate care a inaintat o 
solicitare in acest sens, a unui exemplar 
din documentatia de atribuire se reali-
zeaza in mod direct, nerestrictionat si 
deplin, prin mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Compartimentul 
responsabil din cadrul concedentului : 
Biroul Urbanism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. 
Documentatia de atribuire se pune la 
dispozitia solicitantilor in mod gratuit. 
3.4. Data limita pentru solicitarea clari-
ficarilor 28.02.2019. 4. Informatii 
privind ofertele: 4.1 Data limita de 
depunere a ofertelor : 13.03.2019, ora 
09,00 la secretariatul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, 
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
deschidere va avea loc in data de 
13.03.2019, ora 10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89. 
6.Informatii privind instanta compe-
tenta in solutionarea litigiilor aparu-
te:contestatiile se depun in termen de 5 
zile de la comunicarea rezultatului 
procedurii la sediul concedentului,men-
tionat la punctual 1, iar actiunea in 
justitie se introduce la sectia de conten-
cios administrativ  a Tribunalului Tulcea 
in termen de 30 zile.

l Anunţ de participare la  licitatie 
pentru vanzare prin licitatie publica: 1. 
Informatii generale privind proprie-
tarul: Consiliul  Local Babadag; Cod 
fiscal: 4508533; Adresa: Judetul Tulcea, 

Orasul Babadag, Str. Republicii, NR.89, 
Nr. tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e-mail: urbanism@primaria-babadag.ro. 
2. Informatii generale privind obiectul 
vanzarii: -  teren cu suprafata de 395 mp  
situat pe str. Republicii nr. 10B;-  teren 
cu suprafata de 3377 mp situat pe str. 
Republicii nr. 13A; 3. Informatii privind 
documentatia de atribuire: 3.1. orice 
persoana interesata are dreptul de a 
solicita si de a obtine documentatia de 
atribuire, punerea la dispozitia  oricarei 
persoane interesate care a inaintat o 
solicitare in acest sens, a unui exemplar 
din documentatia de atribuire se reali-
zeaza in mod direct, nerestrictionat si 
deplin, prin mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Compartimentul 
responsabil din cadrul proprietarului : 
Biroul Urbanism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. 
Documentatia de atribuire se pune la 
dispozitia solicitantilor in mod gratuit. 
3.4. Data limita pentru solicitarea clari-
ficarilor este 28.02.2019. 4. Informatii 
privind ofertele  : 4.1 Data limita de 
depunere a documentelor : 11.03.2019, 
ora 10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89, 
Babadag, jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. 
Sedinta de deschidere va avea loc in 
data de 12.03.2019, ora 10.00 la sediul 
Primariei orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89. 6.Informatii privind 
instanta competenta in solutionarea 
litigiilor aparute:contestatiile se depun 
in termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul proprie-
tarului,mentionat la punctual 1, iar 
actiunea in justitie se introduce la sectia 
de contencios administrativ  a Tribuna-
lului Tulcea in termen de 30 zile.

l SC Licorna Wine House SRL, cu 
sediul în localitatea Sinaia, B-dul Carol 
I, nr.22, jud.Prahova, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Prahova, 
sub nr.J29/1463/2004, CUI: 16592316, 
atribut fiscal RO, tel.0372.710.710, 
e-mail: office@licornawinehouse.ro, 
persoană de contact: d-nul Lacureanu 
Florin Gabriel, în calitate de beneficiar 
al proiectului „Modernizarea Cramei 
Licorna Wine House şi mărirea capaci-
tății de producție prin achiziții de utilaje 
şi echipamente de vinificație la SC Frei 
Andy SRL -punct de lucru Gura 
Vadului, Mizil, jud.Prahova”, finanțat 
prin Pogramul Național de Sprijin al 
României în sectorul vitivinicol 2014-
2018(PNS), valoarea totală estimativă a 
proiectului aprobat de 1.265.189,26Lei 
fără TVA, vă invită să prezentați ofer-
tele dvs.de utilaje şi echipamente de 
vinificație pentru proiectul aprobat spre 
finanțare. 1.Obiectul contractului: achi-
ziție utilaje şi echipamente de vinifi-
cație. 2.Valoare estimativă contract 
achiziție utilaje şi echipamente vinifi-
cație: 276.640,56Lei fără TVA. 3.Durata 
contractului: 90 zile sau până la finali-
zarea obiectului contractului. 4.Criteriul 
de atribuire: oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic. 5.
Data-limită de depunere a ofertei: 
27.02.2019, ora 16.00, la punctul de 
lucru situat în com.Gura Vadului, loc.
Gura Vadului, nr.453, jud.Prahova. 
6.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
28.02.2019, ora 10.00, la punctul de 
lucru situat în com.Gura Vadului, loc.
Gura Vadului, nr.453, jud.Prahova. 
7.Adresa, numărul de telefon/fax/e-mail 
la care se poate solicita caietul de 
sarcini/documentația de atribuire: SC 
Licorna Wine House SRL, punct de 
lucru situat în com.Gura Vadului, loc.
Gura Vadului, nr.453, jud.Prahova, 
tel.0372.710.710, e-mail: office@licor-
nawinehouse.ro. Aşteptăm oferta 
dumneavoastră până la termenul-limită 
menționat anterior la punctul de lucru 
al societății noastre. Pentru informații 
suplimentare şi alte detalii tehnice ne 
puteți contacta la telefon: 0372.710.710, 
e-mail: office@licornawinehouse.ro, 
persoană de contact: Lacureanu Florin 
Gabriel. 

PIERDERI
l Pierdut carnet şi legitimaţie de 
student, pe numele Popescu Oana, elibe-
rată de Universitatea Bucureşti, Facul-
tatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
anul II. Se declară nule.

l Pierdut Certificat de competență 
profesională manager de transport pe 
numele Bumbeş Mihaela. Se declară 
nul.

l Hays Specialist Recruitment 
Romania S.R.L cu sediul in Bucuresti, 
str.Frumoasa, nr. 30, et.1, zona A, modul 
1.32, sector 1, avand CUI 34060880, 
declara pierdute certificatul de inregis-
trare seria B, nr. 3025255 impreuna cu 
anexele aferente infiintarii societatii si 
certificatul constatator de autorizare a 
activităţii sediului secundar din Piata 
Montreal. Le declaram nule.

l II Raducanu Cornel Doru, cu sediul 
in Slobozia, Jud. Ialomita, declara pier-
dute Cert. Inregistrare seria B2625988 si 
Certificatele Constatatoare de autori-
zare pentru sediul profesional si activi-
tate la terti nr. 509678 din 23.08.2012.

l Pierdut Certificat constatator din 
data de 18.08.2016, eliberat de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului 
Constanța, Caraman Bianca Mihaela 
PFA, F13/415/2015, CUI: 34340490, 
sediul social sat Săcele. Îl declar nul.

l Colosseum Media Events SRL, cu 
sediul în Calea Rahovei, nr.147-153, 
Bucureşti, înregistrată în Registrul 
Comerțului cu J40/4340/2016, CUI: 
35851247, anunță pierderea Certifica-
tului constatator emis pentru sediul 
social, terți şi sedii secundare din data 
03.06.2016. Îl declarăm nul.

l Pierdut Certificat constatator 
(original) nr.21786 din 28.10.2014, apar-
ținând SC Davi Design SRL, cu sediul 
în Piatra Neamț, bloc L1, sc.C, ap.47, 
jud.Neamț. Se declară nul.

l Pierdut atestat transport marfă pe 
n u m e l e  S t a n c u  F l o r e a .  Te l . 
0762.282.414.

l Pierdut proces -verbal predare 
-primire nr. 14510 V/11.02.1992, emis de 
ICRAL Vitan pe numele Predonu 
Gheorghe.

l Pierdut legitimaţie şi carnet student 
pe numele Tomescu Claudiu.

l Declar pierdut registru unic de 
control al SC Cromatic Exim SRL, CUI 
RO3322833, pentru punct de lucru 
Parcul Herăstrău.

l Pierdut tabletă Samsung Galaxy cu 
nr. 359871042097791 a societăţii E 
-Distribuţie, care era predată angaja-
tului cu nr. marcă 201985.

l Pierdut Certificat de ambaracțiune de 
agrement nr. 0149 -TL, Tip MIKRO 650 
eliberat la 28 martie 2016 de Autoritatea 
Navală Română pe numele: Varenic 
Robert Cristian. Se declară nul.

l Pierdut certificatele constatatoare 
emise în baza LG. 359/2004 cu următoa-
rele numere: 550657/25.10.2012 pentru 
sediu social; 5583/30.01.2013 pentru 
sediu secundar din Bucureşti, secor 5, 
Calea Plevnei nr. 1, Spaţiul Comercial 
nr. 13 -14; 5583/30.01.2013, pentru sediu 
secundar din Bucureşti, sctor 1, str. Bise-
r i c a  A m z e i  n r.  2 9 ,  p a r t e r  ş i 
22122/06.05.2011 pentru activităţi la 
terţi, toate aparţinând societăţii Freshies 
Green Zone SRL, cu J23/2987/2009, 
CUI 26344679 şi sediul social în comuna 
Corbeanca, sat Corbeanca, str. Dorului 
nr. 20, camera nr. 1, judeţ Ilfov. Le declar 
nule.


