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OFERTE SERVICIU
l Societatea comercială Com Adrandi 
SRL angajează ajutor bucătar, ajutor 
ospătar-barman și cameriste pentru 
hotel-restaurant. Cei interesați sunt 
rugați să participe la sesiunea de inter-
viuri organizate în Sighișoara, Str.
Libertății, nr.53. Pentru mai multe 
informații suplimentare, ne puteți 
contacta la numărul de telefon: 
0722.518.961.

l Primăria Clinceni -Ilfov organi-
zează în data de 26.02.2019 concurs 
recrutare pentru postul de consilier al 
primarului. Detalii la 021. 369.40.41.

l Primăria Comunei Vidra -Ilfov 
organizează în data de 21.02.2019 
concurs recrutare pentru 1 post de 
muncitor necalificat. Detalii la nr. 
021-361.22.66.

l Primăria Comunei Izvoarele, cu 
sediul în localitatea Izvoarele, str.
Şoseaua Giurgiului, nr.52, judeţul 

Giurgiu, având CUI: 5182159, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 
funcţiei: referent, Cămin cultural; -Nr.
posturi: 1 (unu), conform Hotărârii de 
Guvern 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.02.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 20.02.2019, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
20.02.2019, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii superioare (de preferinţă 
juridice/administrative); -vechime: fără 
vechime; -vechime în funcţii adminis-
trative: nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Izvoarele. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăria Comunei 
Izvoarele, persoană de contact: Chivu 
Florea -secretar, telefon: 0246.248.104, 
fax: 0246.248.104, e-mail: primariaiz-
voarele@yahoo.com.

l Primăria Comunei Mârșa, județul 
Giurgiu, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de refe-
rent, clasa III, grad profesional debu-
tant,  din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului Comunei 
Mârșa, județul Giurgiu. Concursul se 
desfășoară la  sediul  Primăriei 
Comunei Mârșa, județul Giurgiu, în 
data de 26 februarie 2019, ora 10.00 
-proba scrisă. Data și ora interviului 
vor fi anunțate după afișarea rezulta-
telor la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
Primăriei Comunei Mârșa, județul 
Giurgiu, în perioada 23 ianuarie-12 
februarie 2019, inclusiv. Condiţiile de 
participare sunt: -în vederea partici-
pării la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească prevederile art.54 din 
Legea nr.188/1999 (r2), cu modificările 
și completările ulterioare; -studii 
liceale, respectiv studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor- nu 
se cere. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la doamna secretar Răvaș 
Luminița, Primăria Comunei Mârșa, 
județul Giurgiu, str.Principală, nr.140, 
t e l e f o n :  0 2 4 6 . 2 6 8 . 1 8 7 ,  f a x : 
0246.268.187 și  e-mail :  prima-
riamirsa@yahoo.com.

l Primăria Crevedia Mare, cu sediul în 
localitatea Crevedia Mare, strada Prin-
cipală, numărul 68, judeţul Giurgiu, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de referent, clasa III, 
grad profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului de contabilitate. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Crevedia Mare astfel: -Proba 
scrisă în data de 25 februarie 2019, ora 
10.30; -Proba interviu în data de 27 
februarie 2019, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii: medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 de zile 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Crevedia Mare. Rela-
ţiile suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituţiei: Primăria 
Crevedia Mare, persoană de contact: 
Mindricel Florentina -secretar, telefon: 
0246.264.155, fax: 0246.264.266, e-mail: 
primariacrevediagr@yahoo.com.

l Primaria Comunei Budești, 
judeţul Vâlcea organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 

publice de execuţie vacantă de consi-
lier, clasa I, grad profesional debu-
tant în cadrul Compartimentului 
Cadastru. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs sunt: studii de speci-
alitate: studii de specialitate: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în specializă-
rile măsurători terestre și cadastru, 
construcţii  civile, industriale și agri-
cole sau agronomie; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: nu este cazul; 
îndeplinește cerinţele specifice 
conform fișei postului. Concursul se 
va organiza conform următorului 
calendar: A. 26 februarie 2019, ora 
10,00 - probă scrisă, B. 28 februarie 
2019, ora 10,00 -interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun până 
la data de 11 februarie 2019 - 
inclusiv și trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
de art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008. Detalii 
privind bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
0250/760.374.

l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanţa, cu sediul în localitatea 
Palazu Mare, str.Sentinelei, nr.40, 
judeţul Constanţa, organizează 
concurs în conformitate cu HG 
nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea 
următorului post contractual perma-
nent vacant: -1 post asistent medical, 
specialitate radiologie, studii postli-
ceale (PL) -Laborator Radiologie și 
Imagistică Medicală. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă (test 
grilă) în data de 18.02.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 21.02.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: asistent 
medical, specialitate radiologie, studii 
postliceale (PL): -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -minim 6 luni vechime în 
specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, la sediul spita-
lului, ora 10.00 -birou RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul spitalului, birou 
RUNOS, persoană de contact: Paciu 
Luminiţa, telefon: 0241.486.333.

l Liceul Tehnologic Ion I.C.Brătianu 
Timișoara, Piaţa Huniade, nr.2, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: -numele funcţiei: 
muncitor calificat cu atribuţii de 
fochist; -număr posturi: 1, conform 
HG nr.286/23.03.2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba interviu 
în data de 08.02.2019, ora 12.00; 
-Proba scrisă în data de 11.02.2019, 
ora 10.00; -Proba practică în data de 
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12.02.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii liceale/școală profesio-
nală; deținerea unui certificat de cali-
ficare pentru meseria de fochist 
pentru cazane de joasă presiune; -curs 
calificare fochist; -autorizaţie ISCIR, 
însoţită de taloanele pentru viza 
anuală, valabile pentru cazane de apă 
caldă de joasă presiune; -vechime 5 
ani; -condiţii: abilităţi, calităţi, aptitu-
dini -disciplină, punctualitate, calm, 
responsabilitate, capacitatea de a 
lucra în echipă, adaptabilitate la situ-
aţii de criză. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publi-

carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Liceului 
Tehnologic Ion I.C.Timișoara. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceul Tehno-
logic Ion I.C.Timișoara, persoană de 
contact: Mustata-Roman Lia, telefon: 
0256.434.906.

l Inspectoratul de Poliţie Județean 
Dâmboviţa, cu sediul în municipiul 
Târgoviște, B-dul Carol I, nr.64, jud. 
Dâmbovița, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
personal contractual referent II, în 
cadrul Serviciului Cabinet -Secretariat 
Documente Clasificate și Arhivă. 
Concursul se va organiza și desfașura 
în conformitate cu HG 286/23.03.2011, 

astfel: 1.Selecţia dosarelor de concurs 
în data de 18.03.2019; 2.Proba scrisă 
în data de 27.03.2019, ora 10.00; 
3.Interviul în data de 02.04.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -să fie absolvenți 
de studii medii, cu diplomă de bacala-
ureat; -să deţină/obţină autorizaţie/
certificat pentru accesul la informaţii 
clasificate din clasa Secrete de Stat, 
nivelul „Strict Secret”; -sunt apţi din 
punct de vedere medical; -sunt apţi 
din punct de vedere psihologic; -nu se 
solicită vechime în muncă. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 07.02.2019, 
ora 15.30, la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Dâmbovița, numai în 
zile lucrătoare. Relații suplimentare 
privind celelalte condiții de partici-
pare la concurs și conținutul dosarului 
de concurs pot fi obținute de la Inspec-
toratul de Poliție Județean Dâmbo-
vița. Persoană de contact: comisar de 
poliție Antonescu Alexandru, care 
poate fi contactat direct la punctul de 
control acces al instituției, la numărul 
de telefon: 20112 sau la telefon: 
0245.207.218.

l Inspectoratul de Poliţie Județean 
Dâmboviţa, cu sediul în municipiul 
Târgoviște, B-dul Carol I, nr.64, jud. 
Dâmbovița, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
personal contractual muncitor cali-
ficat IV (electrician), în cadrul Servi-

ciului Logistic. Concursul se va 
organiza și desfașura în conformitate 
cu HG 286/23.03.2011, astfel: 1.
Selecţia dosarelor de concurs în data 
de 18.03.2019; 2. Proba scrisă în data 
de 27.03.2019, ora 10.00; 3.Interviul în 
data de 02.04.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -să fie absolvenți de studii 
generale, finalizate cu diplomă de 
absolvire; -să fie absolvenţi de studii 
de specialitate, finalizate cu certificat 
de calificare profesională electrician; 
-să aibă vechime în specialitate minim 
1 an; -sunt apţi din punct de vedere 
medical; -sunt apţi din punct de 
vedere psihologic. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 07.02.2019, 
ora 15.00, la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Dâmbovița, numai în 
zile lucrătoare. Relații suplimentare 
privind celelalte condiții de partici-
pare la concurs și conținutul dosarului 
de concurs pot fi obținute de la Inspec-
toratul de Poliție Județean Dâmbo-
vița. Persoană de contact: comisar șef 
de poliție Paun Laurentiu, care poate 
fi contactat direct la punctul de 
control acces al instituției, la numărul 
de telefon: 20111 sau la telefon: 
0245.207.218.

l Autoritatea Națională de Regle-
mentare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice -ANRSC, cu sediul 
în strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, 

București, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant, 
pe durată nedeterminată, de șofer la 
Direcția financiar, contabilitate, admi-
nistrativ -Serviciul administrativ, 
achiziții publice și protocol -Compar-
timentul administrativ,  arhivă. 
Condiții specifice: studii medii, 
vechime în muncă și în specialitate 
minimum 3 ani, permis de conducere 
categoria B. Concursul se organizează 
în data de 18.02.2019, ora 10.00 
-proba scrisă și în data de 21.02.2019, 
ora 10.00 -interviul, la sediul ANRSC. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul ANRSC, până la 
data de 08.02.2019, inclusiv, după 
următorul program: de luni până 
vineri, între orele 9.00-13.00. Condi-
țiile de participare, bibliografia și 
actele solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere se afișează la 
sediul instituției și pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
ANRSC și la numărul de telefon: 
021.317.97.51, int.167.

l Unitatea de Asistenţă Medico 
Socială, cu sediul în localitatea 
Boldești Scăeni, str.Calea Unirii, nr.57, 
judeţul Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii 
contractuale vacante de medic primar 
medicină generală- 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 15.02.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 15.02.2019, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii :  -studii  și 
vechime: -medic medicină generală 
-medicina de familie -studii superi-
oare de specialitate cu o vechime de 
minim 2 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
UAMS, Calea Unirii, nr.57, Boldești 
Scăeni, jud.Prahova. Relaţii suplimen-
tare la sediul UAMS, Calea Unirii, 
nr.57, Boldești Scăeni, jud. Prahova, 
persoană de contact: Coman Maria, 
telefon: 0244.211.383.

l Agenția pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiții și 
Promovare a Exportului București, 
organizează concurs de recrutare, în 
data de 25.02.2019, ora 10.00 (proba 
scrisă), pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a unei funcții publice 
de execuție vacante din cadrul 
Compartimentului Economic, Juridic, 
Resurse Umane și Administrativ, 
după cum urmează: -Compartimentul 
Economic, Juridic, Resurse Umane și 
Administrativ: o funcție publică de 
execuție de consilier juridic, clasa I, 
grad profesional principal. Condiții de 
participare la concurs: -Comparti-
mentul Economic, Juridic, Resurse 
Umane și Administrativ: 1 (un) post 
de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional principal: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniile 
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ştiinţe juridice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute la art.54 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcționarilor publici, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Conform prevederilor 
art.56 alin.(1) din HG nr.611/2008, 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare, interviul se 
susține, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Perioada de 
depunere a dosarelor: 23.01.2019-
13.02.2019. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Agenției pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de 
Investiții şi Promovare a Exportului 
Bucureşti, din strada Poteraşi, nr.11, 
sector 4, Bucureşti, etaj 3, în termen 
de 20 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ. Condiţiile de participare 
şi de desfăşurare ale concursului, 
bibliografia şi alte date necesare desfă-
şurării acestuia sunt afişate la sediul 
instituţiei şi publicate pe pagina de 
internet a Agenției pentru Întreprin-
deri Mici şi Mijlocii, Atragere de 
Investiții şi Promovare a Exportului 
Bucureşti (http://www.aippimm.ro/
categorie/comunicate/). Informaţii 
s u p l i m e n t a r e  s e  o b ţ i n  l a 
tel.0758.484.888, persoană de contact: 
Chirca Loredana, consilier principal, 
e-mail: loredana_chirca@imm.gov.ro.

l Vilmar SA - Groupe Genoyer - 
angajează o persoană specializată în 
domeniul ştiinței şi ingineriei materia-
lelor, pe postul de specialist trata-
mente termice. Cerințele profesionale 
necesare postului sunt:  - competențe 
în metalurgie: tratamente termice, 
tratamente de suprafață, metalurgia 
superaliajelor, microstructuri şi 
comportamente mecanice; - analize 
metalografice; - cunoştințe avansate 
de engleză şi franceză. Societatea 
Vilmar SA dezvoltă şi produce o gamă 
diversificată de echipamente tehnolo-

gice utilizate în industria petrolului şi 
gazelor naturale, petrochimică, 
energie, minerit, nuclear, subsea, 
transportul  apei ,  eol iană,  etc . 
Aşteptăm persoanele interesate să ne 
scrie la adresa de e-mail: office@
vilmar.ro sau să ne contacteze direct la 
numerele de telefon: 0250/703803 / 
828.

l Primăria Comunei Cireşu, cu sediul 
în comuna Cireşu, sat Cireşu, str.1 
Decembrie 1918, nr.12, judeţul Brăila, 
cod fiscal 4342804, organizează 
concurs de recrutare în data de 25 
februarie 2019 orele 10:00 proba scrisă 
şi 26 februarie 2019 orele 11:00 proba 
interviu la sediul instituţiei în vederea 
ocupării funcţiei publice vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul compartimentului 
–Cadastru şi agricultură. Condiţii 
generale: candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată cu modificările şi completările 
ulterioare; Condiţii specifice: -studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă; -cunoştinţe 
operare calculator, nivel mediu. -fără 
vechime în specialitatea studiilor. 
Relaţii în legătură cu actele necesare 
completării dosarelor de înscriere şi 
bibliografia pentru concurs pot fi obţi-
nute la telefon 0239623749, e-mail 
primariaciresu@yahoo.com, persoană 
de contact Nedelcu George. Dosarele 
candidaţilor vor fi depuse la secretari-
atul comisiei de concurs, la sediul 
instituţiei, în peroiada 24.01.2019 
-12.02.2019 inclusiv, ora 16:00.   

l Ministerul Afacerilor Interne orga-
nizează, la sediul din Bucureşti, 
concurs pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie, vacante, de consi-
lier, clasa I, grad profesional principal 
din cadrul Unității de Politici Publice, 
Serviciul Planificare Strategică şi 
Bugetară. Concursul constă într-o 
probă scrisă, care se susţine pe data de 
26 februarie 2019, începând cu ora 
11:00 şi un interviu, care va avea loc 

în termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României Partea a III-a, la 
sediul Ministerului Afacerilor Interne, 
t e l e f o n  0 2 1 / 2 6 4 . 8 7 . 5 3 ;  f a x : 
021/264.87.52; tel.int.11501. Dosarul 
trebuie să conţină documentele prevă-
zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare.  Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute la 
art.54 din Legea nr. 188/1999, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi următoarele condiții 
specifice: •studii universitare de 
licență, absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în unul dintre domeniile: 
ştiințe inginereşti, ştiințe sociale, 
ramura: ştiințe economice, ştiințe 
juridice, ştiințe administrative, ştiințe 
politice; •perfecţionări (specializări) 
în cel puțin unul dintre următoarele 
domenii: ştiințe economice, juridice, 
administrative, inginereşti, ştiințe 
sociale sau politice, studii europene, 
relații internaționale, management de 
proiect, dovedite cu documente justifi-
cative; •vechime minim 5 ani în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei. Condițiile generale şi speci-
fice, bibliografia şi atribuțiile prevă-
zute în fişa postului se afişează la 
sediul Ministerului Afacerilor Interne 
şi pe site-ul instituţiei.

l Ministerul Fondurilor Europene 
organizează, în temeiul OUG 45/2008, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, în data de 05 februarie 2019, ora 
10.00 proba scrisă, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminata a 
unei funcții publice de execuție 
vacante la Compartimentul structura 
de securitate, după cum urmează: -1 
post de expert, clasa I, grad profesi-
onal principal (Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; curs de specializare/ 
perfecționare în domeniul  protecției 
informațiilor clasificate, dovedit cu 
diplomă/ atestat/ certificat emis în 
condițiile legii; curs de specializare/ 
perfecționare în domeniul accesării 
fondurilor europene, dovedit cu 
diplomă/ atestat/ certificat emis în 
condițiile legii; cunoştințe de operare 
PC nivel mediu, cunoaşterea limbii 
engleze nivel mediu, vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minim 5 ani). 
Testarea cunoştințelor de IT şi limbă 
straină se va face în cadrul probelor 
de concurs. Data şi ora susţinerii 
interviului vor fi afişate odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Documen-
tele necesare înscrierii la concurs, 
condiţiile generale, specifice şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul ministe-
rului din Bld. Ion Mihalache nr. 15-17, 
sector 1, Bucureşti şi pe site-ul minis-
terului www.fonduri-ue.ro. Dosarele 
pot fi depuse în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la Direcţia gene-

rală managementul resurselor umane 
a Ministerului Fondurilor Europene. 
Informaţii suplimentare pot fi obţi-
nute la numărul de telefon: 0372 838 
681.

l Inspecţia Muncii- instituţie a admi-
nistraţiei publice centrale, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Matei Voievod nr. 14, 
Sector 2, organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării funcției 
publice de execuție vacante de 
inspector de muncă, clasa I, grad 
profesional superior la Direcția  
Control Securitate şi Sănătate în 
Muncă- Serviciul Industria Alimen-
tară, Agricultură, Administrație 
Publică, Educație şi Cultură din 
cadrul aparatului propriu al Inspecției 
Muncii; 1. Condiții generale de parti-
cipare la concurs: -Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art .54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. 2. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
Pentru funcția publică inspector de 
muncă, clasa I, grad profesional supe-
rior la Serviciul Industria Alimentară, 
Agricultură, Administrație Publică, 
Educație şi Cultură: -Studii de specia-
litate: studii universitare  de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în unul din domeniile fundamentale: 
ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi 
silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe econo-
mice, sau în una din specializările: 
sociologie, psihologie, medicină, admi-
nistraţie publică şi ştiinţe politice. 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 7 
ani; -Perfectionări (specializări):  curs 
de perfecționare de inspector protecția 
muncii. -Cunoştinţe de operare/
programare pe calculator (necesitate 
si nivel): sunt necesare cunoştinţe de 
operare pe calculator la nivel de bază, 
dovedite prin  documente care să 
ateste deținerea competențelor respec-
tive, emise în condițiile legii; -Limbi 
străine (necesitate şi nivel de cunoaş-
tere): -. 3.Concursul se desfăşoară la 
sediul Inspecţiei Muncii din Str. Matei 
Voievod nr.14, Sector 2, Bucureşti, 
după cum urmează: -dosarele de 
înscriere se vor depune în perioada 
23.01.2019– 11.02.2019 inclusiv, la 
Serviciul  Gestiune Resurse Umane şi 
Formare Profesională, camera 301, 
etaj 3; -selecţia dosarelor de concurs 

va avea loc în perioada 12.02- 
18.02.2019; -proba scrisă are loc în 
data de 25.02.2019, ora 10.00; -data şi 
ora susţinerii interviului se afişează 
obligatoriu odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la sediul 
Inspecţiei Muncii– Serviciul Gestiune 
Resurse Umane şi Formare Profesio-
nală, etaj 3, camera 301, în perioada 
de 23.01.2019– 11.02.2019 inclusiv, 
după următorul program: de luni 
până joi între orele 08,00-16,30 şi 
vineri între orele 08,00-14,00 la Servi-
ciul Gestiune Resurse Umane şi 
Formare Profesională, camera 301, 
etaj 3; Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografiile, atribuţiile 
prevăzute în fişa postului şi actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate la sediul 
Inspecţiei Muncii şi pe site-ul: www.
inspectiamuncii.ro. Relaţii  suplimen-
tare se  pot  obţine la  telefon: 
021.302.70.82 de la doamna Iliescu 
Gabriela Irina.

l Inspecţia Muncii- instituţie a admi-
nistraţiei publice centrale, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Matei Voievod nr. 14, 
Sector 2, organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării funcției 
publice de execuție vacante de consi-
lier, clasa I, grad profesional superior 
la Direcția Economică, Biroul Finan-
ciar- Contabilitate din cadrul apara-
tului propriu al Inspecției Muncii; 1. 
Condiții generale de participare la 
concurs: -Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, (r2), cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 2. Condiţii specifice 
de participare la concurs: Pentru 
funcția publică inspector de consilier, 
clasa I, grad profesional superior la 
Biroul Financiar- Contabilitate: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiințe economice; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; -limbi străine 
(necesitate şi nivel de cunoaştere): -; 
-cunoştinţe de operare PC: sunt nece-
sare cunoştințe operare pe calculator 
la nivel de bază, dovedite prin docu-
mente care să ateste deținerea compe-
tențelor respective, emise în condițiile 
legii; 3.Concursul se desfăşoară la 
sediul Inspecţiei Muncii din Str. Matei 

      Subscrisa S.C. CĂTĂLIN DAN COM S.R.L. în faliment, cu sediul în 
Reșița, cartier Secu, nr. 91, jud. Caraș - Severin, Nr. Reg. Com. 
J11/968/1993, vinde prin negociere directă următorul bun imobil:
Teren intravilan, 10.153 mp, situat în cartier Moniom - localitatea 
Reșița, jud. Caraș-Severin. În temeiul art. 117 din Legea nr. 85/2006, 
prețul de pornire al vânzării prin negociere pentru imobilul indicat este 
de 172.360 lei (+TVA). 

  Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940. 
Ofertele de cumpărare se pot comunica pe nr. de fax. 0255.212.940, 
email: licevgrup@gmail.com sau se pot depune la sediul lichidatorului 
judiciar Licev Grup SPRL: localit. Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraș-Severin. 
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Voievod nr.14, Sector 2, Bucureşti, 
după cum urmează: -dosarele de 
înscriere se vor depune în perioada 
23.01.2019– 11.02.2019 inclusiv, la 
Serviciul  Gestiune Resurse Umane şi 
Formare Profesională, camera 301, 
etaj 3; -selecţia dosarelor de concurs 
va avea loc în perioada 12.02- 
18.02.2019; -proba scrisă are loc în 
data de 25.02.2019, ora 10.00; -data şi 
ora susţinerii interviului se afişează 
obligatoriu odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la sediul 
Inspecţiei Muncii– Serviciul Gestiune 
Resurse Umane şi Formare Profesio-
nală, etaj 3, camera 301, în perioada 
de 23.01.2019– 11.02.2019 inclusiv, 
după următorul program: de luni până 
joi între orele 08,00-16,30 şi vineri 
între orele 08,00-14,00 la Serviciul 
Gestiune Resurse Umane şi Formare 
Profesională, camera 301, etaj 3; 
Condiţiile de participare la concurs, 
bibliografiile, atribuţiile prevăzute în 
fişa postului şi actele solicitate candi-
daţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afişate la sediul Inspecţiei Muncii 
şi pe site-ul: www.inspectiamuncii.ro. 
Relaţii  suplimentare se  pot  obţine la  
telefon: 021.302.70.82 de la doamna 
Asultanei Cosmina Elena.

CITAŢII
l Se citeaza paratul Habenczius  
Ludovic cu domiciliu necunoscut  
pentru a se prezenta la Judecatoria 
Arad in 30.01.2019,ora 9.00, sala 145, 
dosar 14896/55/2018, in proces cu 
Felea Gratian si  Felea Maria.Obiect- 
Partaj judiciar.

l Se citeaza numitul Veres Sebastian 
in dosar 1681/246/2018  la Judecatoria 
Ineu, cu termen de judecata la  
30.01.2019, avand ca obiect Divort.

l Este citat la Judecatoria Ploiesti, in 
Dosarul nr. 8480/281/2018 - Divort, 
paratul Matei Ionel pentru termenul 
din 18.02.2019.

l Moştenitorii defunctului Trandafi-
rescu Stelian, decedat la data de 
14.01.2018 în mun.Bucureşti, Calea 
Dorobanților, nr.111-131, sectorul 1, 
sunt  rugaţ i  să  se  prez inte  pe 
28.01.2019, ora 10.00, la SPN „AD 
SOLEMNITATEM”- Bucureşti, str.
Buzeşti, nr.63-69, bl.A3, et.2, ap.5, 
sectorul 1, pentru dezbaterea succesi-
unii. Tel. 021.310.19.50.

l Numita Goldstein Riva, cu ultim 
domiciliu cunoscut în România, în 
municipiul Iaşi, str.Sf.Andrei, 38, este 
citată în calitate de pârâtă la Judecă-
toria Iaşi, pentru data de 08.02.2019, 
ora 08.30, la C18 în dosarul nr. 
33353/245/2017 pentru uzucapiune în 
contradictoriu cu reclamanta Damian 
Virginia.

l Pârâtul Strâmbeanu Niculae este 
citat pentru data de 06.03.2019, ora 
8.30, la Judecatoria Iaşi, completul 12, 
s a l a  3 ,  e t . 1 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
36240/245/2017 în proces cu Strâm-
beanu Liliana pentru divorț.

l Dosar Nr. 1795/328/2018. Doamna 
Banyai Susana- prin Makkai Veronica 
este chemată în instanţă la Judecă-
toria Turda în Piața Romană, Nr.12, 
camera Sala 2, în ziua de 18.02.2018, 
Completul Complet Civil 10, ora 8.30, 
în calitate de Pârât, în proces cu Bele-
vici Pavel în calitate de Reclamant, 
Belevici Vasile în calitate de Recla-
mant, uzucapiune. În caz de neprezen-
tare a părţilor, judecata se va face în 
lipsă, dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una din părţi. 

l Doamna Covrig luliana Cornelia 
este citată pentru data de 25.02.2019, 
ora 11.30, la Judecătoria Huşi, str. 
Alex. Giugaru nr.1, municipiul Huşi, 
judeţul Vaslui, complet c7 fond 
funciar+ alte civile, în calitate de 
pârât, în proces cu Inspectoratul de 
Stat în Construcţii în calitate de recla-
mant, în dosarul nr. 3570/244/2018, 
având ca obiect pretenţii. Prin publi-
carea citării, persoana citată sau 
reprezentantul legal este considerat că 
are cunoştinţă de termenele de jude-
cată ulterioare citării.

l Bandula Valentin, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Petrila, str. 8 Martie, 
bloc 27, ap. 106, jud. Hunedoara, 
Bandula Alesandru, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Com. Ceanu Mare, 
sat Boldut, nr. 68, jud. Cluj, Prodan 
Iosif şi Salajean Alesandru, ambii cu 
domiciliul necunoscut, toți sunt citați 
pe data de 21.02.2019 la Judecătoria 
Turda în dos. nr. 480/328/2018 în cali-
tate de pârâți.

l Bradea Mărioara, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în localitatea Cristian, 
str. Lungă nr. 108, jud. Braşov, este 
citată la Tribunalul Braşov, în data de 
25.02.2019, sala T5, ora 10:30, în cali-
ta te  de  pârâ t ,  în  dosaru l  nr. 
14017/197/2017*, având ca obiect 
obligaţie de a face, în contradictoriu 
cu reclamanta Smart Price SRL.

l Dosar nr.14871/301/2008, Judecă-
toria Sectorului 3 Bucureşti -Secţia 
Civilă, Sentinţa Civilă nr.5682, 
Ş e d i n ţ a  p u b l i c ă  d i n  d a t a  d e 
27.04.2015. Pentru aceste motive, în 
numele legii hotărăşte: „Admite în 
parte acţiunea privind pe reclamantul 
Tiru Gabriel, cu domiciliul în Bucu-
reşti, str.Burniţei, nr.50, Sector 3, în 
contradictoriu cu pârâţii Pascu 
Rozalia, cu domiciliul în Bucureşti, 
sector 2, Şos.Mihai Bravu, nr.3, bl.3, 
sc.E, ap.183, Petrescu Florian Zaharia, 
cu domiciliul în Bucureşti, str.Secuilor, 
nr.3, bl.B27, sc.1, et.3, ap.9, Sector 4, 
Petrescu Elena, cu domiciliul în 
Australia 4 Devira St.Dandenong 
N o r t h  Vi c t o r i a  3 1 7 5  N I F 
2382832678246, citată şi prin afişare la 
uşa instanţei şi într-un ziar de largă 
circulaţie, Pascu Petre, cu domiciliul 
în Bucureşti, Sector 4, Luica, nr.4H, 
Ţiriung Nadia Ioana, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 3, Burniţei, nr.80, 
Stoican Alexandru, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 4, b-dul Constantin 
Brâncoveanu, nr.114, bl.M1/1, sc.1, 
et.8, ap.34, şi Olaru Gabriela, cu domi-
ciliul în Bucureşti, Sector 3, Lăcrămi-
oarei, nr.46, bl.6, sc.1, ap.14. Constată 

că reclamantul a devenit proprietar 
prin uzucapiune asupra terenului în 
suprafaţa de 273mp situat în Bucu-
reşti, str.Burniţei, nr.50 (fostă str.
Câmpului), sector 3, având următoa-
rele vecinătăţi: la Nord -str.Burniţei pe 
o lungime de 11,90m, la Sud-imobilul 
din str.Marin Pazon, nr.4, pe o lungime 
de 11,80m, la Est -rest proprietate pe o 
lungime de 22,90m, la Vest -fost sediu 
al CAP, pe o lungime de 22,80m. 
Constată că reclamantul a dobândit 
prin accesiune imobiliară artificială, 
proprietatea asupra construcţiei cu o 
suprafaţă utilă de 90,26mp formată 
din: cameră (27,69mp), dormitor 
(18,61mp), bucătărie (8,85mp), baie 
(6,10mp), hol (14,69mp), dormitor 
(13,43mp), cămară (4,59mp), atelier 
(7,98mp), magazie (43,52mp) şi asupra 
magaziei din lemn, cu o suprafaţă de 
43,52mp, care sunt edificate pe teren. 
Cu drept de apel în termen de 15 zile 
de la comunicare. Pronunţată în 
şedinţa publică azi, 27.04.2015”.

l Daroczi Sandor cheamă în judecată 
pe  Darocz i  Eniko  în  dos .  nr. 
371/1752/2018 Judecătoriei Jibou, 
pentru data de 06.02.2019 ce are ca 
obiect dezbaterea masei succesorale 
după def. părinţi.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din muni-
cipiul Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. 21, sc. 
C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data de 05 
februarie, ora 14:30, persoanele cu 
vocaţie succesorală legală sau testa-
mentară, la succesiunea defunctei 
Ioan Maria, decedată la data de 
30.09.2018, cu ultimul domiciliu în 
municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, în 
Dosar succesoral  nr. 3/2019, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

l Numita Zarif (căs. Crideşa) Mioara, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Chişcăreni, or. Săveni, jud. Botoşani, 
este citată, la Judecătoria Săveni, jud. 
Botoşani pe data de 21.02.2019 ora 
08:30, cu mentiunea de a se prezenta 
personal la interogatoriu, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 2320/297/2017, în 
proces cu reclamantele Zarif Elvira, 
domiciliată in sat. Liveni, com. Mano-
leasa, jud. Botosani şi Gui Elveţia 
Iuliana, cu domiciliul în mun. Reşiţa, 
Bld. Republicii, nr.19, sc.

l Numitul Burduja Gabriel Neculai, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în or. 
Ştefăneşti, jud. Botoşani, este citat la 
Judecătoria Săveni, jud. Botoşani, pe 
data de 21.02.2019, ora 08:30, cu 
menţiunea de a se prezenta personal la 
interogatoriu, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1378/297/2018, în proces cu 
reclamanta Coroban Georgiana - 
Anabela, cu domiciliul în loc. Ştefă-
neşti- Sat, or. Şteraneşti, str. Ştefan 
Luchian, nr. 78, jud. Botoşani. 

l Numitul, Tîrziu Vasile - Constantin, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat. 
Podeni, str. Soarelui, nr. 2, com. Corlă-
teni, jud. Botoşani, este citat la Jude-
cătoria Dorohoi, jud. Botoşani, pe data 
de 13.02.2019, ora 08:30, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 2761/222/2018, in 
proces eu reclamanta Tîrziu Olimpia 

-Andreea, cu reşedinţa în sat Durneşti, 
str. Şcolii nr. 1, com Ungureni jud 
Botoşani1 et. 3, ap. 12 jud. Caraş- 
Severin.

l Loriţiu Lucreţia, apelantă in Dosar 
nr 1136/265/2017 al Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud, cheamă in judecată 
pârâţii Nicolae Olariu, Olar Ioan, 
Olariu Zenobie, Olariu Tecla n. 
Toncan, pentru data de 12 martie 
2019.

l Deac Ioan, reclamant in Dosar nr 
1832/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
cheamă in judecată pârâţii Alexi 
Maria, Gălan Simion, Gălan Vasile, 
Pătrăşcan Paraschiva, Bumbu Vasile, 
Petri Ludovica, Andron Rodovica, 
Fodorca Nechita, Andron Domiţian, 
pentru data de 20 martie 2019.

l Bodriheic Onisim-Ioachim, recla-
mant in Dosar nr 1046/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, cheamă in jude-
cată pârâţii Cotul Ioan, Filipoi 
Floarea, Cozonac Maria, Slăvoacă 
Ioachim, pentru data de 06 martie 
2019.

l Bungăraţi Sabin, reclamant in 
Dosar nr 2958/265/2018 al Judecăto-
riei Năsăud, cheamă in judecată 
pârâţii Chitul Niculaie, Bichigean 
Vasile, Bichigean Măriuca, Bichigean 
Maria, Sîngeorzan Constantin, pentru 
data de 06 martie 2019.

l Todorovits Rodica, reclamantă in 
Dosar nr 887/265/2015 al Judecătoriei 
Năsăud, cheamă in judecată pârâţii 
Cozonac Trofim, Cozonac Augustina, 
pentru data de 12 februarie 2019.

DIVERSE
l SC OMV Petrom SA anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: „Lucrări de 
curăţire, remediere sol/subsol şi recon-
strucţie ecologică a amplasamentului 
fostului depozit de produse petroliere 
Titan”, propus a fi amplasat în muni-
cipiul Bucureşti, şos.Vergului, nr.16A, 
Sector  2 .  Informaţi i le  pr ivind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, din Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, şi la sediul OMV 
Petrom SA din Bucureşti, str.Coralilor, 
nr.22, sector 1, în zilele de luni până 
vineri, între orele 9.00-12.00. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Bucureşti.

l S.C. Mayra Construct S.R.L., cu 
sediul in mun. Slobozia, str. Londra, 
nr. 10, jud. Ialomita este titular al 
Planului PUD - extindere si moderni-
zare spatiu comercial”, propus a fi 
amplasat în jud. Ialomiţa, municipiul 
Slobozia, str. Ialomitei, nr. 5, în supra-
faţă de 486.00 mp, anunţă publicul 
interesat asupra iniţierii procesului de 
elaborare a primei versiuni a docu-
mentatiei şi depunerii solicitării, la 
APM Ialomiţa de obţinere a avizului 
de mediu pentru planul mai sus menţi-
onat. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al planului 
propus, pot fi consultate la sediul 
APM Ialomiţa, loc. Slobozia, str. M.Vi-
teazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, între 
orele 8,00-16,30, vineri între orele 
8,00-14,00. Observaţiile publicului 
interest se primesc zilnic, la sediul 
APM Ialomiţa în termen de 15 zile 
calendaristice de la data ultimului 
anunţ.

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de adminis-
trator judiciar provizoriu în dosarul nr. 
2011/111/2018 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, Secția a II-a Civilă, 

ANUNȚ 
SubscrisaSubscrisa  SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. Spita-
lului, nr. 40, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, jud. 
Caras-Severin,  prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul 
că în data de 30.01.2019, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din 
Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare priv-
ind vânzarea următorelor bunuri imobile:

1. Spațiu industrial cu teren, situate în localitatea Mehadia, jud. Caraș-Severin com-
puse din:

- Hală industrială cu fundație din beton, planșeu beton armat, zidăria portantă din 
cărămidă, acoperișul este format din terasă betonată cu învelitoare din tablă. 
Pardoseală din beton cu  inisaje medii, tâmplăria din uși metalice, ferestre din lemn 
cu geam tras și PVC. Regim de înălțime-parter, aria desfășurată – 1.550 mp. Utilități: 
apă, instalații electrice.
- Casa poartă are fundație din beton, zidărie portantă din cărămidă, acoperiș cu înve-
litoare din tablă. Pardoseala este din beton cu  inisaje medii, tâmplăria este formată 
din uși metalice, ferstre din lemn cu geam tras. Regim de înălțime-parter, aria 
desfășurată – 16 mp. Utilități: apă, instalații electrice,
 - Teren 3.000 mp. 

Prețul de pornire al licitației este de 265.880 euro. Vânzare în bloc.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea 
de 500 lei (plus TVA). Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la 
licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 
10% din prețul de pornire al licitației, pentru  iecare imobil licitat. În cazul în care 
bunurile nu vor  i valori icate la data de 30.01.2019, următoarele licitații vor avea loc 
în zilele: 06.02.2019, 13.02.2019, 20.02.2019. Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
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GATA!
Simplu, nu?

privind pe debitoarea Martini & 
Martini Import Export SRL, CUI 
24862640, număr de înregistrare în 
Registrul Comerțului J5/3007/2008, îi 
notifică pe toți creditorii debitoarei 
privind faptul că prin hotărârea nr. 
1188/F/2018 din data de 22.11.2018 
pronunțată de Tribunalul Bihor în 
dosarul nr. 2011/111/2018 s-a dispus 
începerea procedurii generale de insol-
vență față de societatea debitoare mai 
sus menționată, în temeiul art.3 coro-
borat cu art. 38 alin. 1 și art. 70 din 
Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită 
s-au fixat termenul limită, ulterior 
prelungite, pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanțelor la data de 
06.02.2019, termenul limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea și 
publicarea tabelului  prel iminar 
27.02.2019, termenul limită de întoc-
mire a tabelului definitiv 27.03.2019. 
Administratorul judiciar provizoriu a 
convocat ședința adunării creditorilor 
pe data de 28.03.2019, la ora 14:00, la 
sediul acestuia din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor, ordinea 
de zi urmând a fi: confirmarea admi-
nistratorului judiciar provizoriu și 
aprobarea onorariului acestuia.

l Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. Conpet SA, cu sediul în Mun.
Ploiești, str.Anul 1848, nr.1-3, jud.
Prahova, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
„dezafectare rezervoare țiței R1 SI R2, 
V=50000MC, stația de pompare Bără-
ganu”, amplasat în comuna Borcea, 
jud.Călărași. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Călărași, Șoseaua Chiciu, 
nr.2, jud.Călărași și la sediul titularului 
CONPET SA, mun.Ploiești, str.Anul 
1848, nr.1-3, jud.Prahova, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9.00-13.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
z i lnic  la  sediul  APM Călărași . 
Prezentul anunţ va fi publicat atât în 
presă, cât și la sediul administrației 
publice locale pe teritoriul căreia se va 
realiza investiția.

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art. 130 din Decre-
tul-Lege nr 115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin incheierea sedintei din data 
de 16.01.2018, privind cererea inregis-
trata sub dosar nr 2317/246/2018 al 
Judecatoriei  Ineu, formulate de recla-
mantul Duma Ioan, domiciliat in Ineu, 
strada Dunarii, nr 13, bl 47, sc C, et 1, 
ap 49, judetul Arad, prin care solicita 
sa se constate ca a dobandit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului inscris in CF nr 
309180Timova, provenit din CF vechi 
2066 Agrisul Mare, nr top 3179/a/25 in 
suprafata de 1439 mp, compus din 
curte si gradina, proprietar tabular 
fiind vaduva lui Turlea Petru, nascuta  
Cociuba Tresca, cu domiciliul necu-
noscut, decedata la data  de 20.04.1981, 
in cota de 1/1 parti. Reclamantul 
sustine ca a posedat imobilul de mai 
sus in mod pasnic, public, continuu si 
sub nume de proprietar, fara ca alte 
persoane sa faca acte de deposedare 

sau tulburare pe intreaga perioada de 
peste 20 de ani. Prezenta somatie se 
afiseaza timp de o luna la sediul 
instantei si la sediul primariei in raza 
careia se af la imobilul si se publica 
intr-un ziar de larga raspandire, timp 
in care toti cei interesati au posibili-
tatea sa depuna de indata opozitie la 
Judecatoria Ineu, intrucat in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare, se va 
proceda la analizarea cererii petentului 
cu privire la constatarea dreptului de 
proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al societăţii 
IMSAT SA, cu sediul în București, Bd. 
Iuliu Maniu nr.7, corp B, etaj 3, sector 6, 
având nr. de înregistrare la ORC– 
J40/1015/1991, CUI: 1571536, convoacă 
la sediul sau adunarea generală extraor-
dinară a acţionarilor la data de 
27.02.2019, ora 11, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 20.02.2019, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea Proiec-
tului de fuziune nr. 1/15.01.2019 și, în 
consecință, aprobarea fuziunii prin 
absorbție dintre societatea IMSAT SA 
(societate absorbantă) și societatea 
Kalteco Invest SRL (societatea absor-
bită), persoană juridică română, cu 
sediul în Mun. Constanţa, Bd. 1 Mai 
nr.46, jud. Constanţa, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa sub nr. 
J13/4861/1994, având CUI RO 6739984, 
în conformitate cu dispozițiile art. 238 
alin.(1), lit.a) și următoarele din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 2. Capitalul 
social al IMSAT SA nu va fi majorat ca 
efect al fuziunii, având în vedere că, în 
conformitate cu prevederile art. 250 alin. 
(2) din legea 31/1990, societatea absor-
bantă IMSAT SA nu va emite noi acțiuni 
în schimbul acțiunilor emise de socie-
tatea absorbită Kalteco Invest SRL, 
acestea urmând a fi anulate.  3. Apro-
barea modificării actului constitutiv al 
IMSAT SA ca și consecință a aprobării 
Proiectului de fuziune cu societatea 
Kalteco Invest SRL în sensul introducerii 
paragrafului de mai jos la începutul art. 
3.1.1: „În conformitate cu prevederile 
art. 6.2. alin.(2) din Proiectul de fuziune 
nr. 1/15.01.2019 precum și ale Hotărârii 
Adunării Generale a Asociaților din 
27.02.2019, capitalul social al societății 
nu a fost modificat, ca efect al fuziunii 
prin absorbție cu societatea Kalteco 
Invest SRL.” 4. Desemnarea Doamnei 
Ligia Ionescu– Director General– să 
semneze orice document emis de socie-
tate în vederea realizării procedurii de 
fuziune cu societatea Kalteco Invest 
SRL. 5. Se împuternicește Doamna Ligia 
Ionescu– Director General– în vederea 
ducerii la îndeplinire a hotărârii adunării 
generale extraordinare a acționarilor. În 
cazul în care cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, Adunarea 
Gererală Extraordinară a Acţionarilor se 
va ţine la data de 28.02.2019, ora 11, în 
același loc, cu aceeași ordine de zi. Docu-
mentele si materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe ordinea de 
zi a adunării, precum și formularele de 
procură specială pot fi obţinute de la 

sediul societății. Informații suplimentare 
se pot obţine la tel: 021/316.66.00/274. 
Acţionarii pot participa la adunările 
generale personal sau prin reprezentanţi, 
în baza unei procuri speciale, conform 
dispoziţiilor legale. Procura specială în 
original se depune la sediul societății 
conform legii. Acționarii pot vota prin 
corespondenta prin utilizarea „Buleti-
nului de vot prin corespondenţă” care 
poate fi obţinut de la sediul societăţii. 
Buletinul de vot prin corespondenţă 
trebuie transmis la sediul societăţii până 
cel târziu în data de 20.02.2019.

l Convocator: Administratorul unic al 
societăţii SEMTEST Craiova SA, socie-
tate de naţionalitate română cu sediul 
social în România, Comuna Malu-Mare, 
Strada Bechetului, km 8.2, Judeţul Dolj, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului Dolj sub nr. J16/827/1991, cod unic 
de înregistrare 2302650 (denumită în 
continuare „SEMTEST” sau „Socie-
tatea”), în baza dispoziţiilor art. 117 din 
Legea societăţilor nr. 31/1990, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare (“Legea nr. 31/1990”), și a 
prevederilor Art. 15 din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, Convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii („AGEA”) pentru data de 
25.02.2019, cu începere de la ora 10:00 ce 
se va ţine la sala de ședinţe de la sediul 
Societăţii din Malu Mare, str. Bechetului, 
Km 8,2 jud. Dolj. La AGEA vor putea 
participa și vota doar acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor Societăţii la 
sfârșitul zilei de 31.01.2019 (“Data de 
referinţă”). Ordinea de zi a AGEA va fi 
următoarea: 1. Dezbaterea și aprobarea 
Raportului preliminar al Administrato-
rului unic al societăţii privind centrali-
zarea rezultatelor punerii în executare a 
Hotărârii Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor SEMTEST Craiova 
S.A. nr. 145/25.06.2018, privind majo-
rarea valorii nominale a acțiunilor emise 
de societate, fără modificarea valorii 
capitalului social, hotărâre publicată în 
Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 
3713/26.09.2018, raportat la efectele 
acestei hotarari asupra capitalul social al 
Semtest. 2. Constatarea împrejurării că, 
urmare a centralizării rezultatelor 
punerii în executare a Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor 
S E M T E S T  C r a i o v a  S . A .  n r. 
145/25.06.2018, nu s-a produs nicio 
modificare a valorii capitalului social al 
societăţii și aprobarea plăţii contravalorii 
Compensării pentru rotunjire în Minus 
efectuate, precum și aprobarea înregis-
trării efectelor în Registrul Acţionarilor. 
3. Constatarea finalizării procedurii de 
majorare a valorii nominale a acţiunilor 
emise de societate, de la valoarea nomi-
nală curentă de 2,5 lei, pentru fiecare 
acţiune,  la valoarea nominală de 450 lei 
pentru fiecare acţiune, ca urmare a 
punerii în executare a Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor 
S E M T E S T  C r a i o v a  S . A .  n r. 
145/25.06.2018. 4. Ratificarea modificării 
articolelor 8.1. și respectiv 9.2. din Actul 
Constitutiv al Societăţii, astfel cum a fost 
aprobată prin pct. 1.10 din cadrul Hotă-
rârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor SEMTEST Craiova S.A. nr. 
145/25.06.2018, respectiv: “8.1. Capitalul 
social subscris și vărsat integral de acţio-

nari este în valoare de 450.000 lei, 
împărţit în 1.000 de acţiuni nominative, 
cu o valoare nominală de 450 lei fiecare.” 
“ 9.2. Valoarea nominală a unei acţiuni 
este de 450 lei.” 5. Modificarea articolului 
8. 2. din Actul Constitutiv al Societăţii, 
astfel: “8.2. Structura acţionariatului 
societății rezultă din Registrul acționa-
rilor SEMTEST Craiova S.A.” 6. Apro-
barea versiunii actualizate a Actului 
constitutiv al societății. 7. Împuternicirea 
Administratorului unic pentru a înde-
plini toate formalităţile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, 
incluzând, dar fără a se limita la, îndepli-
nirea formalităţilor de publicitate și 
înregistrare a hotărarilor la Registrul 
Comerţului și în Registrul Acționarilor, 
precum și la orice alte autorităţi compe-
tente. Administratorul unic poate delega 
oricare dintre atribuţiile sale conferite în 
acest sens. *** Precizări privind AGEA: 
Dreptul de vot poate fi exercitat personal 
sau prin împuternicit pe bază de procură 
specială care va fi prezentată înainte de 
începerea adunării generale. Acţionarii 
nu vor putea fi reprezentaţi în adunarea 
generală decât prin alţi acţionari. Admi-
nistratorul unic nu poate reprezenta pe 
acţionari dacă fără votul acestora nu s-ar 
fi obţinut majoritatea cerută. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale și statu-
tare pentru întrunirea AGEA în data de 
25.02.2019, AGEA este convocată pentru 
data de 26.02.2019, la ora 10:00, la sediul 
social al Societăţii situat în Malu Mare, 
str. Bechetului, Km 8,2, jud. Dolj, cu 
aceeași ordine de zi. Procura prezentată 
pentru AGEA din data de 25.02.2019 
este valabilă și pentru AGEA din data de 
26.02.2019. Fiecare acţionar poate adresa 
întrebări, în scris, Adunării Generale a 
Acţionarilor referitoare la activitatea 
Societăţii, înaintea datei de desfășurare a 
AGEA, urmând a i se răspunde în cadrul 
AGEA.  Adminis t ra tor  unic  a l 
SEMTEST Craiova SA Bîlteanu Vera.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava judetul Iasi, 
organizeaza licitatie publica deschisa 
in data de 31.01.2019 ora 11.00 pentru 
vanzare teren in suprafata de 800mp 
pe care se afla o constructie proprietate 
privata situat in localitatea Miroslava. 
Pretul de pornire -88.58 lei/mp. Data 
l imi ta  pentru  depunerea  ofer-
telor-31.01.2019, ora 9.00. Caietul de 
sarcini poate fi obtinut de la Biroul 
Achizitii Publice din cadrul Primariei 

Miroslava, judetul Iasi. Costul Caie-
tului de sarcini este de 50 lei.

l 1. Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 
120  A,  județu l  Arad ,  t e le fon : 
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: 
contact@primariasantana.ro. 2. Infor-
mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
concesionarea prin licitație publică a 
suprafeței de 28.830 mp, teren nepro-
ductiv, evidențiat în C.F. nr. 308630 
Sântana, extravilan, aparținând dome-
niului public al Orașului Sântana, 
județul Arad, cu destinația de Amenajare 
teren pentru practicarea activităților 
sportive și de agrement în aer liber ce 
include amenajarea unui poligon de tir 
sportiv și agreement. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: 3.1 
Modalitatea sau modalitățiile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: documentația de licitație poate fi 
obținută, contra cost la sediul Primăriei 
Orașului Sântana. 3.2 Denumirea și 
adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: compartiment Fond locativ din 
cadrul Primăriei Orașului Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 54/2006: costul 
unui exemplar din documentația de 
atribuire este de 50 de lei care poate fi 
achitat la casieria Primăriei Orașului 
S â n t a n a  s a u  î n  c o n t u l 
RO95TREZ02121330250XXXX, deschis 
la Trezoreria Arad. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
07.02.2019, ora limita 14:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1.  Data limită 
de depunere a ofertelor: 13.02.2019, ora 
limită 12:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Orașul Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registra-
tură. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exem-
plare. 5.   Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 14.02.2019, ora 10:00, sala de 
ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
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telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Arad, Secția 
Contencios-Administrativ, Bd. Vasile 
Milea, nr. 2-4, oraș Arad, județul Arad, 
telefon 0257/250114, fax: 0257/251700, 
e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
23.01.2019.

l 1.Informaţii generale: Primăria 
Orașului Bălcești, cu sediul în orașul 
Bălcești, str. Aleea Petrache Poenaru, 
nr. 1, judeţul Vâlcea, cod fiscal: 
2 5 4 1 7 2 0 ,  c o n t :  R O 9 3 T R E Z 
6795006XXX000033, deschis la Trezo-
reria Bălcești, anunţă organizarea lici-
taţiei publice cu ofertă în plic închis 
pentru închirierea următorului spaţiu: 
1. Spaţiu medical etaj aflat în domeniul 
public al localităţii, situat în cadrul 
Policlinicii Orașului Bălcești, 1 încă-
pere în suprafaţă de 14,41 mp, 
conform documentaţiei cadastrale. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 2 
E u r o / m p / l u n ă ,  c o n f o r m  H C L 
82/28.11.2018. 2.Informării privind 
documentaţia de atribuire: a.Relaţii 
privind licitaţia și documentaţia de 
atribuire se pot obţine de la sediul 
Primăriei Orașului Bălcești, camera 5, 
e t a j  1 ,  s a u  n u m ă r  t e l e f o n : 
0250.840.352, începând cu data de 
23.01.2019. b. Cheltuieli de instituire a 
închirierii: -Caiet de sarcini: 10Lei. 
-Taxa de participare la licitaţie: 690 
Lei. -Garanţia de participare la licitaţie 
în valoare de 271Lei (care reprezintă 
chiria minimă datorată pentru o peri-
oadă de 2 luni, calculate astfel: 
Garanţie =suprafaţa spaţiului medical 
(mp) xpreţul minim de pornire (lei/mp/
lună) x 2 luni Curs euro BNR din 
22.01.2018, 1Euro = 4.70Lei). c. 
Data-limită pentru obţinerea docu-
mentaţiei: 14.02.2019, ora 16.00. 3.
I n f o r m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
3.1.Ofertanţii vor depune  cererea de 
înscriere la licitaţie, însoţită de docu-
mentele solicitate, cât și oferta finan-
ciară, la sediul Primăriei, camera 
1- Registratură. 3.2.Data-limită pentru 
depunerea documentelor: 15.02.2019, 
ora 9.00. 4. Data și locul la care se 
desfășoară ședinţa publică de închi-
riere: 15.02.2019, ora 11.00, Primăria 
Orașului Bălcești, sala de ședinţe. 5.
Denumirea, adresa, numărul de telefon 
al instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute: Tribunalul Vâlcea, 
Secţia de contencios administrativ, 
adresa: Scuarul Revoluţiei, nr. 1, 
telefon: 0250.739.120, e-mail: tr.valcea.
civil2@just.ro. 6.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către un ziar de 
circulaţie locală și unul de circulaţie 
naţională: 22.01.2019.

l Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală de 
Apă Siret, cu sediul în Bacău, str. Cuza 
Vodă, nr. 1, judeţul Bacău, cod: 600274, 
tel.0234.541.646, fax: 0234.510.050, în 
calitate de unitate locatoare, anunţă 
organizarea în zilele de 12, 13, 19 și 20 
februarie 2019 a licitaţiilor publice cu 
ofertă în plic închis privind închirierea 
de bunuri imobile, terenuri situate în 
albiile minore ale râurilor, pe raza jude-

ţelor Bacău, Suceava, Botoșani, Neamţ, 
Iași, Vrancea, Galaţi și Buzău. Închiri-
erea are ca scop exploatarea de agregate 
minerale în vederea regularizării și 
reprofilării albiei, pentru asigurarea 
scurgerii optime în albie. Durata închiri-
erii este de 24 de luni. Garanţia de parti-
cipare este de 10% din valoarea minimă 
a chiriei anuale. Valoarea minimă a 
chiriei anuale este de 0,62Lei/mp/an, 
pentru fiecare dintre bunurile imobile. 
Licitaţiile se vor derula astfel: În data de 
12 februarie 2019, Judeţul Bacău, Râul 
Siret: Dospinești /Buhoci și Letea Veche, 
24.000mp; Radomirești 3/Letea Veche și 
Buhoci, 17.200mp; Faraoani 2/Faraoani, 
19.000mp; Aval baraj Berești -Sascut 2/
Tătărăști și Adjud, 130.000mp; Cotu 
Grosu/Filipești și Dămienești, 10.000mp; 
Cot /Negri, 8.000mp; Aval Dig Galbeni/ 
Faraoani, 28.000mp; Aval Faraoani 2/ 
Faraoani, 28.000mp; Râul Trotuș: 
Amonte Plopu/Dărmănești, 33.000mp; 
Agăș XL/Agăș, 80.000mp. În data de 13 
februarie 2019, Judeţul Vrancea, Râul 
Milcov: Broșteni/Odobești și Broșteni, 
92.353mp; Râul Şușiţa: Cimitirul 
Nemţesc / Ţifești, 43.929mp; Râul Putna: 
Aval Răchitosu 2/Vânători și Garoafa, 
56.143 mp; Bolotești /Bolotești și Ţifești, 
85.258mp; Râul Domoșiţa: Domoșiţa /
Ruginești, 65.612mp; Râul Siret: Ploscu-
ţeni /Ploscuţeni, 36.888mp; Vulturu/
Vulturu și Ivești, 26.676mp; Amonte 
Suraia/Suraia, 21.264 mp; Amonte Vadu 
Roșca /Vulturu, 24.126mp; Vadu Roșca/
Vulturu, 8.684mp; Râul Rm.Sărat: 
Măicănești /Măicănești și Nănești, 
123.664mp; Judeţul Galaţi, Râul Siret: 
Movileni /Movileni, 31.295mp; Biliești/ 
Movileni, 42.863mp; Aval Biliești /Movi-
leni și Biliești, 58.753mp; Judeţul Buzău, 
Râul Rm.Sărat: Tăbăcari /Podgoria, 
20.374mp; Băbeni /Podgoria, 26.085mp. 
În data de 19 februarie 2019, Judeţul 
Neamţ, Râul Moldova: Văleni /Văleni și 
Tupilaţi, 44.800mp; Tupilaţi amonte pod/ 
Tupilaţi, 8.570mp; Tupilaţi aval pod /
Tupilaţi, 52.071 mp; Tupilaţi aval pod 1/
Tupilaţi, 59.820mp; Preotești 2/Răucești 
și Timișești: 441.389mp; Munteni /Văleni 
și Gherăești, 42.375mp; Râul Bistriţa: 
Podoleni/ Podoleni, 10.000 mp; Râul 
Siret: Recea 3/Secuieni, Ion Creangă și 
Horia, 35.000mp; Hârlești amonte 2/
Icușești și Ion Creangă, 55.216mp; Sagna 
aval/ Sagna, 12.256mp; Ion Creangă 2/
Ion Creangă, 11.239 mp; Râul Ozana: 
Pâţâligeni 1/Pipirig, 14.303mp; Pâţâli-
geni 2/Pipirig, 73.191mp. În data de 20 
februarie 2019, Judeţul Suceava, Râul 
Suceava: Vicovu de Jos 2/Vicovu de Jos, 
28.000mp; Măneuţi Vest /Frătăuţii Vechi 
și Frătăuţii Noi, 21.000mp; Milișăuţi/ 
Milișăuţi, 34.000mp; Râul Siret: La 
Stelea/Hânţești, 6.000mp; Râul Moldova: 
Capu Câmpului/ Capu Câmpului, 
25.300mp; Judeţul Botoșani, Râul Siret: 
Zona front captare mal stâng 2/Bucecea, 
20.000mp; Judeţul Iași, Râul Siret: Cuza 
1/Al.I.Cuza, 35.000mp; Râul Moldova: 
Cristești 2 amonte/ Cristești, 40.000mp; 
Soci /Miroslovești, 110.000mp. Facem 
precizarea că: -pentru perimetrele situate 
în albia minoră a râului Siret pe raza 
judeţului Bacău, incluse în Situl Natura 
2000 ROSCI 0434 -„Siretul Mijlociu”, 
respectiv Dospinești, Radomirești 3, în 
procesul de reglementare a activităţii ce 
urmează a se desfășura pe fiecare dintre 
aceste perimetre se impune respectarea 

condiţiilor stabilite de Agenţia de 
Protecţia Mediului Bacău, respectiv a 
prevederilor HG nr.445/2009, privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, 
precum și prevederile privind evaluarea 
adecvată conform art.28 alin.2 din OUG 
nr.57/2007, privind regimul ariilor natu-
rale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, cu 
completările și modificările ulterioare; 
-pentru perimetrele situate în Siturile 
Natura 2000 ROSCI 0365 -Râul 
Moldova, între Păltinoasa și Ruși și 
ROSCI 0363 -Râul Moldova, între 
Oniceni și Mitești, respectiv Capu 
Câmpului, Preotești 2, Cristești 2 
Amonte, Soci, conform prevederilor 
Regulamentelor acestor arii protejate 
aprobate  pr in  Ordinul  MMAP 
nr.1640/2016 și  Ordinul MMAP 
nr.1570/2016, este interzisă activitatea de 
exploatare a agregatelor minerale, 
precum și efectuarea de activităţi conexe 
în perioada 01 aprilie-31 iulie; -pentru 
perimetrele situate în Situl Natura 2000 
ROSCI 0364 -Râul Moldova, între Tupi-
laţi și Roman, respectiv Văleni, Munteni, 
conform prevederilor Regulamentului 
acestei arii protejate aprobat prin 
Ordinul MMAP nr.1554/29.07.2016, este 
interzisă activitatea de exploatare a agre-
gatelor minerale, precum și efectuarea 
de activităţi conexe în perioada 01 
aprilie-01 octombrie; - pentru perime-
trele situate în Situl Natura 2000 ROSPA 
0072 -„Lunca Siretului Mijlociu”, 
respectiv Recea 3, Cotu Grosu, Hârlești 
Amonte 2, Sagna Aval, Cuza 1, Ion 
Creangă 2, conform prevederilor 
Planului de management aprobat prin 
Ordinul MMAP nr.1971/14.12.2015, este 
interzisă activitatea de exploatare a agre-
gatelor minerale, precum și efectuarea 
de activităţi conexe în perioada 15 
martie-15 august; - pentru perimetrele 
situate în Situl Natura 2000 ROSPA 
0071 -„Lunca Siretului Inferior”, 
respectiv Ploscuţeni, Movileni, Biliești, 
Aval Biliești, Amonte Vadu Roșca, 
Amonte Suraia, Vulturu, Vadu Roșca în 
procesul de reglementare a activităţii ce 
urmează a se desfășura, se impune 
respectarea prevederilor Planului de 
management al acestei arii protejate, 
a p r o b a t  p r i n  O r d i n u l  M M A P 
nr.949/2016. Pentru perimetrele situate 
în siturile Natura 2000: - ROSCI0379 
-„Râul Suceava”, respectiv Vicovu de 
Jos 2; -ROSCI0391 -„Siretul Mijlociu 
Bucecea”, respectiv Zona Front Captare 
Mal Stâng 2, La Stelea-ROSPA0063 
-„Lacurile de acumulare Buhuși -Bacău 
-Berești”, respectiv Aval Dig Galbeni, în 
procesul de reglementare a activităţii ce 
urmează a se desfășura pe fiecare dintre 
aceste perimetre se impune respectarea 
condiţiilor stabilite de Agenţia de 
Protecţia Mediului. De asemenea, pentru 
toate perimetrele situate în ariile natu-
rale protejate mai sus amintite, facem 
următoarea menţiune: Obligaţia obţinerii 
actelor de reglementare în domeniul 
mediului cade în sarcina locatarului. 
Prin participarea la procedura de închi-
riere, acesta își asumă integral toate 
riscurile legate de neobţinerea acestor 
acte și nu va putea solicita locatorului 
(ABA Siret) restituirea valorii chiriei 
datorate de la data încheierii contrac-
tului. Garanţia de participare poate fi 

constituită sub forma unei scrisori de 
garanţie bancară eliberată de o bancă din 
România în favoarea unităţii locatoare 
sau a unui ordin de plată, confirmat prin 
extras de cont, în contul RO51TREZ 
0615005XXX013935 -Trezoreria Bacău, 
CIF: 33839263. Condiţiile de participare 
sunt precizate în caietul de sarcini. Ofer-
tele vor fi depuse astfel: Pentru bunurile 
imobile licitate în data de 12.02.2019, 
oferta va fi depusă în data de 12.02.2019, 
până la ora 9.30, plicurile urmând a fi 
deschise în aceeași zi, la ora 10.00; - 
Pentru bunurile imobile licitate în data 
de 13.02.2019, oferta va fi depusă în data 
de 13.02.2019, până la ora 9.30, plicurile 
urmând a fi deschise în aceeași zi, la ora 
10.00; -Pentru bunurile imobile licitate în 
data de 19.02.2019, oferta va fi depusă în 
data de 19.02.2019, până la ora 9.30, 
plicurile urmând a fi deschise în aceeași 
zi, la ora 10.00; -Pentru bunurile imobile 
licitate în data de 20.02.2019, oferta va fi 
depusă în data de 20.02.2019, până la 
ora 9.30, plicurile urmând a fi deschise în 
aceeași zi, la ora 10.00. Caietul de sarcini, 
în valoare de 1.250,00Lei, poate fi achizi-
ţionat de la sediul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Siret -birou Patrimoniu sau 
c u  o r d i n  d e  p l a t ă  î n  c o n t u l 
RO69TREZ061502201X013928 -Trezo-
reria Bacău, CIF: RO18264854, înce-
pând cu data de 30.01.2019 și până în 
ziua anterioară desfășurării licitaţiilor. 
Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 
90 de zile de la data deschiderii acesteia. 
Prezentul anunţ este postat pe site-ul: 
www.rowater.ro/dasiret la rubrica Anun-
ţuri -Licitaţii Active.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în  Dr.Tr. Severin, str. Padeș, nr. 
6, jud. Mehedinţi, J25/169/2011, CIF: 
28399034, aflata  în procedură de fali-
ment in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 3395/101/2014 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare: - Proprietate imobi-
liara spatiu Comercial Demisol, cu 
suprafata de 130,52 mp,  situat în 
localitatea Constanta, str. B -dul 
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-C1-U1 
la preţul de 108700 Euro (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua platii, 
preț neafectat de T.V.A). Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile * proprietati imobiliare * 
descris anterior, o reprezinta sentinta 
din data de 16.09.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 3395/101/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr.Tr.  Severin, str. Zăbră-
uțului nr.7A, jud. Mehedinţi la data de 
06.02.2019 orele 12:00. - Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină în 
suma de 1000,00 lei cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei. Contul unic de 
insolvență al debitoarei SC Recisev 
P l a s t  S R L  e s t e :  R O 1 1 B R M A 
0999100083881619 deschis la Banca 
Romaneasca SA cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 

imobilului sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la sediul 
l i ch idatorulu i  judic iar  te lefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau 
la adresa de email : office@consul-
tant-insolventa.ro.

l Potrivit art. 237 din Legea nr. 31/1990 
privind societatile, art. 761 C. pr. civ., 
Cabinetul Individual de Insolventa 
Nicolau Florin, prin lichidator Florin 
Nicolau, aduce la cunostinta generala 
urmatoarele: in data de 28 ianuarie 2019, 
orele 15:30, va avea loc la sediul Cabine-
tului Individual de Insolventa - Nicolau 
Florin din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 
12, bl. 33S1, et. 6, ap. 6C, judetul Prahova, 
vanzarea la licitatie publica a bunului 
mobil: autoturism marca FIAT, tip Doblo 
- an fabricatie 2005, numar inmatriculare 
PH-11-EIN, numar identif icare 
7FA22300005365883, combustibil moto-
rina, capacitate cilindrica 1910 cmc, 
culoare galbena. Pret de incepere al licita-
tiei, cf. art. 762 alin. 2 lit. f C. pr. civ.: 
7.400,00 lei (plus TVA). Toţi cei care 
pretind vreun drept asupra bunului de 
mai sus sunt invitaţi să-l aducă la cunos-
tinţă lichidatorului, în scris, inainte de 
data stabilita pentru vanzare. Persoanele 
care doresc să cumpere bunul mobil 
mentionat mai sus trebuie să se prezinte 
la termenul de vanzare, la locul desfasu-
rarii licitatiei, si pana la acel termen sa 
depuna la sediul C.I.I. Nicolau Florin 
oferte de cumpărare însoţite de dovada 
achitării unei garantii de participare 
reprezentând 10% din preţul de începere 
al licitaţiei, asa cum a fost mentionat mai 
sus, pentru bunurile pe care intentioneaza 
sa le cumpere. Garantia va fi consemnată 
la orice unitate a Băncii Alpha Bank, pe 
numele și la dispoziţia Florin Nicolau - 
Cabinet Avocat, Cabinet Individual De 
Insolventa, în contul deschis la Alpha 
Bank Ploiesti, cod IBAN RO59 BUCU 
1811 3042 49202 - LEI.

l Debitorul SC Construcții Feroviare 
Turnu Severin SA cu sediul social în 
Dr.Tr.Severin, str.Merilor, nr.16, jud.
M e h e d i n ţ i ,  C I F : 1 0 4 7 1 2 9 3 , 
J25/160/1998, aflată în procedura de 
faliment, dosar nr. 6919/101/2014 prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL, scoate la vânzare:
-Proprietatea imobiliară * Spațiu 
industrial – situat în Dr.Tr.Severin, str.
Merilor, nr.16, jud.Mehedinți, compus 
din: -„atelier mecanic” - Sutilă=98mp; 
Sconstruită=125mp; Scd=125mp; 
-„magazie metalică (atelier tâmplărie)” 
– Sutilă=49mp; Sconstruită=62mp; 
Scd=62mp; - „Şopron”- Sutilă=52mp; 
Sconstruită=60mp; Scd=60mp; - 
„Şopron”- Sutilă=38mp; Sconstrui-
tă=43mp; 
Scd=43mp; - „Şopron”- Sutilă=78mp; 
Sconstruită=90mp; Scd=90mp; - 
„depozit ulei” - Sutilă=488mp; Scon-
struită=630mp; 
Scd=630mp; - „dormitoare” - Suti-
lă=190mp;  Sconstruită=238mp; 
Scd=238mp; -„centrală termică” - 
Sutilă=104mp; Sconstruită=103mp; 
Scd=103mp; -„rampă beton” - Suti-
l ă = 3 7 m p ;  S c o n s t r u i t ă = 3 7 m p ; 
Scd=37mp;  -„ sed iu”  -  Sut i l ă -
=367,45mp; Sconstruită=234,32mp; 
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Scd=468,64mp; suprafața de teren 
totală aferentă amplasamentului este 
de 8.518 mp, nr. carte funciară 50437; 
50438, nr cadastral 18/1, 18/2* la un 
preţ de pornire al licitaţiei de 138.000 
euro, echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii (exclusiv TVA). Licitatia 
va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 05.02.2019 orele 13,00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
proprietătii imobiliare descrisă ante-
rior, o reprezinta sentința nr. 276/2015 
din data de 20.05.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic în dosarul de 
insolvență nr. 6919/101/2014. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul debitoarei, 
până la începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei şi achiziţionarea caietului 
de sarcini. Relaţii suplimentare la 
telefoanele 0742592183, 0252/354399.

PIERDERI
l Pierdut certificat profesional pentru 
conducatorii auto care efectueaza 
transport  rutier in regim taxi pe 

numele Morariu Bogdan-Constantin, 
seria CPTx, nr. 0098933. Se declara 
nul.

l Pierdut legitimaţie de student nr. 
20019 pe numele Răbigan Elena Mădă-
lina, eliberată de Universitatea Politeh-
nică Bucureşti, Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială. Se declară nulă.

l Subscrisa, Brexim Invest SRL, 
persoană juridică română, cu sediul 
social în Mun.Bucureşti, str.Remus, nr. 
1-3, et.5, Sector 3, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J 4 0 / 1 7 0 0 3 / 2 0 0 4 ,  a v â n d  C U I : 
16867220, declar pierdut şi nul certifi-
catul de înregistrare.

l Subscrisa, XPO Supply Chain Beve-
rage Romania SRL, cu sediul social în 
Bucureşti, sector 2, str.Nicolae Cânea, 
nr.140-158, biroul E210, etaj 2, înregis-
trată la Registrul Comerțului sub 
J40/8634/2018, cod unic de înregistrare: 
34098087, declară pierdut registrul unic 
de control aferent punctului de lucru 
situat în sat Dragomireşti-Deal, comuna 
Dragomireşti-Vale, strada Virginia, nr.1, 
județul Ilfov. Îl declară nul.

l  Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto – 
transport mărfuri, eliberat de ARR 
Vâlcea, pe numele Bunescu Mihai-
Bogdan, din comuna Dăeşti, sat Fede-
leşoiu, județul Vâlcea. Se declară nul.

l Biaplant Cosmetics SRL, cu sediul 
în Bucureşti, Bd. Apicultorilor nr. 10, 
Demisol, Camera B4, din Spaţiul 
B i r o u  S e r v i c i i  D 1 ,  S e c t o r  1 , 
J40/5860/2010, CUI 27033654 anunţă 
pierderea Certificatului de Înregistrare 
al societăţii. Îl declarăm nul.

l Pierdut contract de casă emis de 
ICRAL, pe numele Tudorache Elisa-
beta Claudia, str. Aleea Livezilor nr. 
39, bl.33, sc. 2, et. 4, ap. 159, sector 5.

l PFA Mogoş P. Nelu  cu sediul în 
comuna Grindu,   jud.  Tulcea,  
F36/364/2007, CUI 22539155  pierdut 
certificat înregistrare nr. 1699120 
eliberat de ONRC  Tulcea la data de 
22.07.2009. Se declară nul.

l PFA Chiriac Iulian Pescuit cu sediul 
în sat (com) Grindu, str. Cătinei nr. 2, 
jud. Tulcea, CUI 31153780, pierdut 
certificat de înregistrare şi 2 certificate 
constatatoare nr. 1574 din 28.01.2013 

pentru sediu şi terți eliberate de 
ONRC Tulcea. Se declară nule.

l PFA Trişcă M. Nicolae, CUI 
22576765, cu sediul în sat (com) 
Grindu, jud. Tulcea pierdut certificat 
înregistrare seria B nr. 1699264 
eliberat la 04.08.2009 de ONRC 
Tulcea. Se declară nul.

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Dascălu Dănuţ cu numărul 
15126 emisă de SC APA Nova Bucu-
reşti. 

l Pierdut proces -verbal, anexa la 
contract de vânzare -cumpărare nr. 
14802/1991 pt. apartament din adresa 
str. Mohorului nr. 6, bl. 17, sc. 6, et. 4, 
ap. 93, sector 6, Bucureşti pe numele 
Neacşu Gheorghe şi Neacşu Nicoleta.

l Subscrisa, The Iconic Estate S.A., cu 
sediul in Municipiul Ploiesti, str. 
Gageni nr. 92 Ploiesti, cu nr de inregis-
trare la Registrul Comertului nr. 
J29/56/1991, cod fiscal 1343309, 
declaram pierdute si nule urmatoarele 
documente: 1. Document de Inregis-
trare pentru Siguranta Alimentelor Nr 
227 din 05.10.2007. 2. Document de 
Inregistrare pentru Siguranta Alimen-

telor Nr 226 din 05.10.2007. 3. Docu-
ment de Inregistrare pentru Siguranta 
Alimentelor Nr 224 din 05.10.2007. 4. 
Document de Inregistrare pentru Sigu-
ranta Alimentelor  Nr 238 din 
19.11.2007. 5. Document de Inregis-
trare pentru Siguranta Alimentelor Nr 
222 din 05.10.2007. 6. Document de 
Inregistrare pentru Siguranta Alimen-
telor Nr 237 din 19.11.2007. 7. Docu-
ment de Inregistrare pentru Siguranta 
Alimentelor Nr 216 din 05.10.2007. 8. 
Document de Inregistrare Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta Alimen-
telor pentru unitatile de vanzare cu 
amanuntul Nr 31 din 30.12.2010. 9. 
Document de Inregistrare Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta Alimen-
telor pentru unitatile de vanzare cu 
amanuntul Nr 3.480 din 22.05.2009. 
10. Document de Inregistrare Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta Alimen-
telor pentru unitatile de vanzare cu 
amanuntul Nr 11252 din 18.07.2017.

MATRIMONIALE
l Bărbat, 28 ani, ajutor de bucătar 
(înalt, 1,63), caut fată adventistă (NU 
romă), pentru căsătorie. Telefon: 
0765.764.991, 0764.046.942.




