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OFERTE SERVICIU
l SC Food Snack Taboo SRL-D Braila anga-
jează lucrător bucătărie (spălător vase mari). 
Se oferă cazare, salariu 2.080 lei brut. CV la 
email: blys_awena@yahoo.ro. Relații la 
telefon 0787/551639.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. 
Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea a 3 funcţii contractuale vacante de 
execuţie pe perioadă nedeterminată de asis-
tent registrator principal debutant din cadrul 
Serviciului Publicitate Imobiliară: două 
posturi la BCPI Alexandria şi un post la 
BCPI Zimnicea. Concursul se va desfăşura în 
perioada 24 - 27.09.2019, orele 10.00. Peri-
oada de depunere a dosarelor este 30.08.2019 
- 12.09.2019, la sediul OCPI Teleorman. 
Pentru date suplimentare consultaţi site-ul 
OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Laboratorul de Control Doping scoate la 
concurs posturile contractuale de execuție 
vacante în cadrul Compartimentului 
Economic şi Resurse Umane, după cum 
urmează: -Consilier IA -economic; -Consilier 
IA -juridic; -Referent IA -IT. Concursul va 
avea loc la sediul instituției din Bucureşti, 
B-dul Basarabia, nr.37-39, sectorul 2 şi se va 
organiza conform calendarului următor: -în 
data de 20.09.2019, ora 10.00- proba scrisă; 
-în data de 26.09.2019, ora 10.00- proba 
interviu. Condițiile de participare generale şi 
specifice, precum şi tematica şi bibliografia de 
concurs se afişează la sediul LCD şi pe site-ul: 
www.lcd.gov.ro. Relații suplimentare la 
telefon: 0371.012.753 sau 0737.021.745.

l Spitalul Clinic Nr. 1 Cf Witting,  cu sediul 
în localitatea Bucureşti, str. Calea Plevnei nr. 
142-144, sector 6, organizează concurs pentru 
ocuparea:  -2 posturi asistent medical pr. la 
Secția de Oftalmologie şi Cabinetul de Diabet 
Zaharat din Ambulatoriu de Specialitate 
Gara de Nord; - 1 post asistent medical la 
Cabinetul de Oftalmologie din Ambulatoriu 
de Specialitate Gara de Nord; - 1 post infir-
mieră la Secția Clinică Medicină Internă I; - 
1 post îngrijitoare la Secția Clinică 
Oftalmologie; - 1 post autopsier la Serviciul 
de Anatomie Patologică; - 1 post de spălăto-
reasă, 1 post de şef depozit şi 1 post muncitor 
calificat IV-bucătar la Serviciul Adminis-
trativ, Aprovizionare; - 1 post registrator 
medical debutant la Compartimentul Spitali-
zare de zi; - 1 post de referent de specialitate 
la Biroul Achiziții Publice, Contractare; - 1 
post de economist specialist IA la Serviciul 
Financiar-Contabilitate. Condițiile de partici-
pare sunt publicate în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a din data de 29.08.2019 şi pe 
site-ul spitalului. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în MO, Partea a III-a, la registratura 
spitalului, relații la telefon: 021 312 94 25 
interior 203.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în locali-
tatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici, 
nr.1, în conformitate cu prevederile HG 
286/2011, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale 
temporar vacante, pe durată determinată: -1 
(un) post Infirmieră (G) -Secţia Clinică V 
Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Îngriji-
toare (G) -Laborator Analize Medicale 

Imunologie. Concursul se va desfăşura la 
sediul institutului, după următorul calendar: 
-Termenul de depunere a dosarelor: 
05.09.2019, ora 13.00; -Proba psihologică: în 
data de 13.09.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: 
în data de 17.09.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică: în data de 23.09.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -Pentru 
postul de Infirmieră (G): -şcoală generală; 
-curs de infirmiere, organizat de Ordinul 
Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenților Medicali din România sau curs 
de infirmiere organizat de furnizori autorizați 
de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății 
-Direcția Generală Resurse Umane şi Certifi-

care; -6 luni vechime în activitate; -concurs 
pentru ocuparea postului. -Pentru postul de 
Îngrijitoare (G): -şcoală generală; -concurs 
pentru ocuparea postului; -nu necesită 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balş”. Relaţii suplimentare 
la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof. Dr. Matei Balş”, persoană de 
contact: teh.ec.Stefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, adresă 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Serviciul Județean de Ambulanță, cu 

sediul în localitatea Giurgiu, bulevardul 
Mihai Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, organi-
zează concurs conform HG 286/23.03.2011 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante, pe perioadă nedetermi-
nată: -şofer autosanitară II, la substația 
Clejani. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: diplomă de bacalaureat, permis 
conducere categoria B şi C, vechime 3 ani în 
specialitate de şofer profesionist, certificat de 
ambulanțier. -asistent medical principal 
generalist PL, la substația Bolintin. Pentru 
participarea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: diplomă 
şcoală postliceală sanitară sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echiva-

lare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare; vechime minimă în speciali-
tate 5 ani, examen pentru obținerea de grad 
principal. Concursul se va desfăşura la sediul 
instituției în data de 20.09.2019, ora 10.00, 
proba scrisă, proba practică în data de 
24.09.2019, ora 10.00, şi interviul în data de 
26.09.2019, ora 10.00. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până la 
12.09.2019, ora 16.00. Bibliografie şi relaţii 
suplimentare la sediul instituției, telefon: 
0246.212.020, mobil: 0723.243.809, e-mail: 
sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, persoană de 
contact: Gorescu Daniela.

 

Acționari  Acțiuni deținute  

 (Număr)  (%)  

Acționari persoane fizice rezidente  496.989.871  61,5821  
Acționari persoane fizice nerezidente  2.396.613  0,2970  
Acționari persoane juridice rezidente  223.304.914  27,6697  

Acționari persoane juridice nerezidente  84.345.117  10,4512  
Total  807.036.515  100,0000  
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l Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str.Apolodor, 
nr.17, sector 5, organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de conducere vacante din 
cadrul Direcţiei generale de administrare a 
marilor contribuabili în data de 30.09.2019, 
ora 11.00, proba scrisă: -director general 
adjunct -administrarea veniturilor statului; 
-director general adjunct -inspecţie fiscală 1; 
-director general adjunct -inspecţie fiscală 2; 
-director general adjunct -unitatea de mana-
gement al riscului. Condiţii specifice: -Absol-
vent al învăţământului superior de lungă 
durată finalizat cu diplomă de licenţă în 
domeniul ştiințe economice, ştiinţe juridice 
sau administrative; -Studii universitare de 
master în domeniul administraţiei publice, 
management sau în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice. Interviul 
se va susţine într-un termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.483 alin. (2) 
lit.a)-e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului nr.57/2019, privind Codul adminis-
trativ. Condiţiile de desfăşurare şi participare 
la concurs, actele necesare pentru înscriere, 
bibliografia şi atribuţiile prevăzute în fişele 
posturilor sunt afişate la sediul Agenţiei Naţi-
onale de Administrare Fiscală şi pe site-ul: 
www.anaf.ro/despre ANAF/organizare/
resurse umane/concursuri. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării la sediul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, din str.
Apolodor, nr.17, sector 5, mezanin, cam.202, 
în perioada 29.08.2019-17.09.2019. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Direcţia Gene-
rală de Organizare şi Resurse Umane, 
tel.021.319.97.59, int. 1128.

l Serviciul Județean de Ambulanță, cu 
sediul în localitatea Giurgiu, bulevardul 
Mihai Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, organi-
zează concurs conform HG 286/23.03.2011 
pentru ocuparea unui post contractual 
temporar vacant de şofer autosanitară II, la 
substația Mogoşeşti. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: diplomă de bacalaureat, 
permis conducere categoria B şi C, vechime 3 
ani în specialitate de şofer profesionist, certi-
ficat de ambulanțier. Concursul se va desfă-
şura la sediul instituției în data de 20.09.2019, 
ora 10.00, proba scrisă, proba practică în data 
de 24.09.2019, ora 10.00, şi interviul în data 
de 26.09.2019, ora 10.00. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la 05.09.2019, ora 16.00. Bibliografie şi 
relaţii suplimentare la sediul instituției, 
telefon: 0246.212.020, mobil: 0723.243.809, 
e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, persoană de 
contact: Gorescu Daniela.

l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanța, cu sediul în localitatea Palazu 
Mare, str.Sentinelei, nr.40, județul Constanța, 
organizează concurs în conformitate cu HG 
286/2011, cu modificările şi completările ulte-
rioare, pentru ocuparea următorului post 
contractual temporar vacant: -1 post asistent 
medical, specialitate medicină generală, studii 
postliceale (PL), secția Clinică Pneumologie I 
Adulți. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă (test grilă) în data de 16.09.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
19.09.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau prin echi-

valare conform HG 797/1997; -minim 6 luni 
vechime în specialitate. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la data publicării anun-
țului, la sediul spitalului, ora 10.00 -biroul 
RUNOS. Relaţii suplimentare la sediul spita-
lului, biroul RUNOS, persoană de contact: 
Paciu Luminita, telefon: 0241.486.333.

CITAŢII
l Alexandru Ionela din Brăila, str. Sandu 
Aldea nr. 96, este citată la Judecătoria Brăila 
pentru data de 19 septembrie 2019, ora 9.00 
în calitate de pârâtă în procesul civil de divorț 
dosar nr. 2890/196/2018 -reclamant 
Alexandru Daniel -Carol.

l Numitul Janday Gagandeep Singh, domi-
ciliat în comuna Ţiţeşti, sat Ţiţeşti, nr. 306, 
jud.Argeş, este chemat în data de 17 septem-
brie 2019 la Judecătoria Câmpulung (Argeş), 
sala 1, complet C10, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1069/205/2019, în proces cu 
Burulea Ionela Loredana, având ca obiect 
stabilire domiciliu minor şi exercitare exclu-
sivă a autorităţii părinteşti.

l Stieber Francisc, Boloni Ludovic si sotia, 
nascuta Stieber Elisabeta, sunt citati in 
12.09.2019, la judecatoria Turda, in dosar 
civil 3063/328/2018 pentru uzucapiune.

l Tyorean Kostantin. Kicsinas Maria, 
Kicsinas Szuszanna, sotia lui Krisan Ioan 
sunt citati in 13.09.2019, la judecatoria 
Turda, in dosar civil 4418/328/2018 pentru 
uzucapiune.

l Ticulescu (fosta Mureşeanu) Rodica este 
citată în calitate de pârâtă în dosarul civil 
nr.799/254/2016 la Judecătoria Mangalia în 
data de 20 Noiembrie 2019 pentru dezbatere 
succesiune defuncți Mureşeanu Nicolae şi 
Mureşeanu Dorica, ieşire din indiviziuni, 
reclamantă Dumitru Mia. Totodată, vă 
aducem la cunoştință că în situația în care nu 
veți face dovada acceptării succesiunii 
defuncților mai sus menționați în termenul 
prevăzut de dispozițiile articol 1103 Cod 
Civil, sunteți prezumată că ați renunțat la 
moştenire. Totodată, vă aducem la cunoştință 
faptul că v-a fost desemnat in calitate de 
curator, dna. avocat Dumitru Iuliana-Da-
niela.

l Numita Baciu Cristiana Florentina, cu 
domiciliul în comuna Daneți, str.Principală, 
nr.179, jud.Dolj, este chemată în judecata de 
comuna Daneți prin Primar, la Judecătoria 
Craiova, în dosarul cu nr.27753/215/2018, 
termen de judecată la 19.09.2019, C35, dosar 
ce are ca obiect „înlocuire amendă cu muncă 
în folosul comunității”.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, 
str. Păcii, nr.7, bl. P.21, sc. C, ap.28, judeţul 
Tulcea, la data de 17.09.2019, ora 10,30, 
persoanele cu vocaţie succesorală legală sau 
testarnentară, la succesiunea defunctului 
Caraşco Ionel, decedat la data de 03.06.20 19, 
cu ultimul domiciliu în municipiul Tulcea. str. 
Slt. Gavrilov Corneliu. nr.174, judeţu1 
Tulcea, în Dosar succesoral nr.96/2019, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l SC Hanul Dracula SRL anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de obti-

nere a autorizatiei de mediu pentru activi-
tatea de Facilitati de cazare pentru vacante si 
perioade de scurta durata -5520, desfasurata 
in Comuna Fundata Judetul Brasov. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic in scris la 
sediul APM Brasov, str, Politehnicii nr.3, pe 
toata perioada derularii procedurii.

l Anunţ. Ca urmare a notificării adresate de 
Ministerul Fondurilor Europene cu sediul în 
Bucureşti, sector 1, Șoseaua Bucureşti - 
Ploieşti nr. 1-1B, Victoria Office, Intrarea 
Menuetului nr. 7, în calitate de titular al 
Programului Operațional Infrastructură 
Mare 2014 - 2020, în baza H.G. nr. 1076/2004 
privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe, cu modificările ulterioare. În urma 
parcurgerii etapei de încadrare, Ministerul 
Mediului a luat decizia, în cadrul şedinţei 
Comitetului Special Constituit din data 
27.08.2019, că modificările Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 
nu necesită continuarea procedurii de 
evaluare de mediu. Decizia etapei de înca-
drare menționată poate fi consultată pe 
site-ul Ministerul Mediului, la adresa http://
www.mmediu.ro/categorie/poim-2014-
2020/227. Publicul poate formula comentarii 
privind decizia etapei de încadrare, pe care le 
poate trimite în scris la sediul Ministerului 
Mediului, B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, în 
termen de 10 zile calendaristice de la publi-
carea anunţului.

l O.M.V Petrom S.A anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: 
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec sonda 700 
Oprisenesti”, propus a fi amplasat in jud. 
Braila, extravilan U.A.T Ianca, T147, T148, 
P1008, P1045. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Braila - mun. 
Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl.B5 si la 
sediul titularului din municipiul Bucuresti, 
sector 1, strada Coralilor, nr. 22, in zilele 
lucratoare, intre orele 9.00 - 13.00. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

l Anunţ public privind depunerea solicitării 
de obtinere a Avizului de Gospodarire a 
Apelor. Această informare este efectuată de 
Consiliul Judetean Buzau prin Neagu Petre-
Emanoil, cu sediul în judetul Buzău, munici-
piul Buzău, B-dul.Nicolae Bălcesu, nr.48, 
telefon/fax 0238/725507, ce intenţionează să 
solicite de la Administratia Bazinală De Apă 
Buzău aviz de gospodărire a apelor/aviz de 
amplasament pentru desfăşurarea activităţii 
de „Modernizare DJ204C km 60+000-
84+500 limită judet Vrancea-Bisoca-Săru-
leşti-Vintila Vodă, județul Buzău”, localizat in 
județul Buzău, limită județ Vrancea-Bisoca- 
Săruleşti-Vintila Vodă, județul Buzău. 
Aceasta investiţie este existenta. Ca rezultat 
al procesului de producţie nu vor rezulta ape 
uzate. Starea tehnică a tronsonului de drum 
judetean DJ204C propus sper modernizare 
este necorespunzătoare desfaşurării in 
conditii de siguranță şi confort a traficului 
rutier. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completărilor 
ulterioare. Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menți-
onată. Persoanele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii şi recomandări se pot 

adresa solicitantului sau la 0238/725507 după 
data de 29.08.2019.

l Comunicat de presă. Raportul SC 
Comalim SA pentru semestrul I 2019. 
28.08.2019, Arad. SC Comalim SA infor-
mează investitorii că Raportul pentru semes-
trul I 2019 va fi pus la dispoziția publicului 
începând cu data de 29.08.2019 în format 
electronic pe website-ul societății, la adresa: 
www.comalim.ro şi la sediul societății din 
Arad, str.Ursului, nr.21. Raportul semestrial 
este întocmit în conformitate cu prevederile 
Legii nr.297/2004 şi ale Regulamentul 
nr.5/2018 şi cuprinde: Raportul Consiliului de 
Administrație pentru perioada 1 ianuarie-30 
iunie 2019: Raportarea contabilă semestrială 
încheiată la 30 iunie 2019; Notele explicative 
întocmite la raportarea contabilă încheiată la 
30 iunie 2019; Declarația persoanelor respon-
sabile. Informații suplimentare se pot obține 
la tel.0257.255.532, e-mail: comalim@sif-imo-
biliare.ro.

l Anunț prealabil privind afisarea publica a 
documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea Administrativ Teritorială comuna 
Gheorghe Lazăr din județul Ialomița anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 1,3,4 şi 5, 
începând cu data de 05.09.2019, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul primăriei 
comunei Gheorghe Lazăr, strada Matei 
Basarab, nr.46, județul Ialomița, conform 
art.14, alin.(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi 
Publicității Imobiliare nr.7/1996, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Publicarea se 
va face şi pe site-ul www.primariagheorghe-
lazar.ro. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei şi pe site-ul Agenției de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

COMUNICAT
l Comunicat, Ref. Disponibilitate Raport 
Semestrul I 2019: În conformitate cu preve-
derile Legii 24/2017 şi ale Regulamentului 
ASF nr 5/2018, aducem la cunoştiinţa acţio-
narilor ca Raportul semestrial pentru semes-
trul I 2019 pentru Societatea Athenee Palace 
SA a fost transmis la ASF şi BVB. Raportul 
este disponibil, începând cu data de 28 
August 2019, pentru consultare, atât pe 
suport de hârtie la sediul societăţii, precum şi 
în format electronic pe website-ul societăţii la 
adresa www.athenee-palace.ro  -secţiunea 
Rapoarte Financiare. Prezentul comunicat a 
fost transmis, concomitent, Bursei de Valori 
Bucureşti şi Autorităţii de Supraveghere 
Financiară. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021-202.11.99. Director 
general, Liliana Rodica Mateias.

ADUNĂRI GENERALE
l Către: Sarkis Pascale, Tohme Mirna, 
Laoun Youssef, Berro Sami -Asociați ai 
Grand Moulin SRL. Convocator. Respectând 
prevederile Legii societăților nr.31/1990, 
republicată şi completată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Actului 
constitutiv al societății Grand Moulin SRL, 
cu sediul social în România, loc.Rudeni, oraş 
Chitila, strada Rudeni, nr.76, județ Ilfov, 
î n r e g i s t r a t ă  l a  O R C  s u b  n r.
J23/2317/13.08.2012, CUI: 30012503 (denu-
mită „Societatea”): administratorul societății 
Ziad Chidiac, în temeiul art.195 din Legea 
societăților nr.31/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare, convoacă Adunarea 
Generală a Asociaților a acestei Societăți, 
pentru data de 12 septembrie 2019, ora 11.00, 
la sediul social al Societății din Rudeni, oraş 
Chitila, strada Rudeni, nr.76, județ Ilfov. La 
adunare sunt îndreptățiți să participe toți 
asociații Societății. Pentru această Adunare 
Generală a Asociaților, ordinea de zi va fi 
următoarea: 1.Prelungirea mandatului de 
administrator şi de Director general al socie-
tății, a d-lui Ziad Chidiac, cu puteri depline, 
pe o nouă perioadă de 1 an, începând cu data 
de 28.09.2019. 2.Actualizarea actului consti-
tutiv al societății cu modificările ce vor fi 
adoptate prin hotărâre. 3.Acordarea de 
mandat pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârii. În cazul neîndeplinirii cvorumului, 
Adunarea Generală a Asociaților se va 
întruni, având aceeaşi ordine de zi, la data de 
13 septembrie 2019, ora 11.00, la sediul social 
al Societății din Rudeni, oraş Chitila, strada 
Rudeni, nr.76, județ Ilfov. Prezentul convo-
cator a fost semnat atât în limba română, cât 
şi în limba engleză, şi comunicat personal/
publicitate asociaților societății Grand 
Moulin SRL, astăzi, 28.08.2019. Adminis-
trator Ziad Chidiac.  
To: Sarkis Pascale, Tohme Mirna, Laoun 
Youssef, Berro Sami -Shareholders of Grand 
Moulin SRL. Nottice to attend. In accordance 
with the provisions of Companies’ Law 
nr.31/1990, republished and supplemented, as 
subsequently amended and supplemented, as 
well as those of the Articles of Incorporation 
of the Company Grand Moulin SRL headqu-
artered in Romania, Rudeni Locality, Chitila 
City, nr.76, Rudeni Street, Ilfov County, 
registered with the TRC under no.
J23/2371/13.08.2012, CUI: 30012503 (herei-
nafter „The Company”): the Administrator 
of the Company, Mr.Ziad Chidiac, as per 
art.195 of the Companies’ Law nr.31/1990, as 
subsequently amended and supplemented, 
hereby calls the General Meeting of Share-
holders of the Company, to be held on the 
12th september 2019, at 11.00a.m. at the 
Company’s headquarters in Rudeni, Chitila 
City, nr.76, Rudeni Street, Ilfov County. The 

      Subscrisa S.C. CATALIN DAN COM S.R.L., cu sediul în Reșița, cartier Secu, nr. 91, 
jud. Caras-Severin, Nr. Reg. Com. J11/968/1993, vă face cunoscut faptul ca in data 
de 11.09.2019, ora 12, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. 
Horea bl.A2, parter, licitatie publica cu strigare privind vanzarea bunurilor  apartinand 
debitoarei respectiv:
 1. Teren intravilan, 10.153 mp, situat in cartier Moniom - Resita, jud. Caras - 
Severin, la pretul de 163.742 lei (+TVA), 
  2. Autoturism de teren Nissan Patrol an fabricatie 2001, la pretul de 5.154 lei 
(+TVA), 
 Caietele de sarcini se poat achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea 
de 300 lei, unul, pana in data de 10.09.2019, ora 12, înainte cu o zi de data licitației. 
În cazul în care pentru licitația din data de 11.09.2019 nu se depune nici o ofertă de 
cumpărare, licitațiile publice se vor relua, în aceleași condiții, în următoarele date 
calendaristice: 18.09.2019, 25.09.2019, 02.10.2019.   
  Înscrierea la licitație se face pana inainte cu o zi de data licitatie, ora 16.
 Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
 Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 
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meeting may be attended by all of the 
Company’s shareholders. The items to be 
discussed by this General Meeting of Share-
holders shall be the following: 1.To extend 
the mandate of administrator and General 
Manager of the Company, respectively 
Mr.Ziad Chidiac, will full power and for the 
duration of 1 (one) year, as from 28.09.2019. 
2.To update the Articles of Incorporation of 
the Company with the modifications that 
shall be adopted through the Resolution. 3.To 
grant power of attorney as to fulfill the 
herein Resolution. Should the quorum not be 
met, the General Meeting of Shareholders 
shall gather, having the same agenda, on 13th 
september 2019, at 11.00a.m., at the headqu-
arters of the Company in Rudeni, Chitila 
City, nr.76, Rudeni Street, Ilfov County. The 
herein Notice to Attend was signed both in 
Romanian and English languages, and 
personally/advertising communique to the 
shareholders of the Company Grand Moulin 
SRL, today, 28.08.2019. Administrator Ziad 
Chidiac.

LICITAŢII
l Anunț de participare. SC High-Tech 
Industry Park Craiova SA anunță licitație 
deschisă cu ofertă în plic pentru rețele elec-
trice etapa II- instalații de racordare a locu-
rilor de consum și iluminat exterior. Pentru 
mai multe detalii, accesați pagina: www.
hightechindustrypark.ro, secțiunea Achiziții 
bunuri, servicii și lucrări.

l CVC Property Investments CO SRL prin 
lichidator VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren extravilan 
categorie de folosinta arabil, compus din 3 
loturi de teren in suprafata totala de 38.800 
mp, situat în Jilava, Tarlaua 23, parcela 79 
(96/2), jud. Ilfov la pretul de 1.734.750 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 03.09.2019, 
ora 11/00 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în datele de 10.09.2019 
si 17.09.2019 aceeași oră, în același loc. 
Persoanele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 2.000 lei + TVA de 
la sediul lichidatorului și vor depune taxa de 
garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel 
putin o zi înainte de data licitatiei.

l Doly Super Market S.R.L., societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, urmatoarele 
bunuri: autoutilitara Ford Transit, nr. inma-
triculare PH-21-DLY, an fabricatie 2006, la 
pretul de 1.418 euro; autoutilitara Ford 
Transit, nr. inmatriculare PH-99-TOR, an 
fabricatie 2000, la pretul de 1.347 euro; 
autoutilitara Ford Transit, nr. inmatriculare 
PH-13-YOS, an fabricatie 2008, la pretul de 
2.124 euro; motostivuitor DP 25, an fabri-
catie 2006, la pretul de 626 euro; motostivu-
itor Linde H20, an fabricatie 2006, la pretul 
de 219 euro. Bunuri mobile valorificate in 
bloc: expozor placi ceramice; hol vigo 311 
Fixmobilier; Mobilier; expozoare; mobilier; 
telefoane Iphone 7 - 32 GB, la pretul total de 
1.799 euro, fara TVA Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul administratorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de 

telefon/fax: 0728.485.605/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza 
in data de 03.09.2019, ora 13:30, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta 
este reprogramata pentru data de 06.09.2019, 
10.09.2019, 13.09.2019, 17.09.2019, 
20.09.2019, 24.09.2019, 27.09.2019, 
01.10.2019, 04.10.2019.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Racovița -Consiliul Local Racovița, 
cu sediul în comuna Racovița, strada Calea 
C u s t u r a ,  n r . 5 3 ,  t e l e f o n / f a x : 
0239.698.725/0239.698.791, CUI: 4342839, 
organizează, în condițiile OUG nr. 54/2006, 
privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică, și a HG nr. 
168/2007, pentru aprobarea Normelor meto-
dologice de aplicare a acesteia, precum și în 
baza prevederilor art.91 și art.123 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, negociere directă în vederea 
concesionării pe o perioadă de 5 ani a 
spațiului în suprafață de 78,42mp amplasat 
în incinta Dispensarului Uman Racovița. Pot 
participa la licitație persoane fizice sau juri-
dice, române sau străine, care au ca obiect de 
activitate Cabinet medical uman și fac 
dovada achitării, prin chitanță sau ordin de 
plată, pentru documentația de atribuire: 
100Lei. Persoanele interesate pot procura 
documentația de atribuire de la sediul Primă-
riei Comunei Racovița. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor referitoare la docu-
mentația de atribuire este 06.09.2019, ora 
15.00. Ofertele vor fi depuse la Secretariatul 
Primăriei Racovița, județul Brăila, până cel 
târziu în data de 12.09.2019, ora 10.00. 
Numărul de exemplare în care se depune 
oferta: 1 exemplar. Plicul exterior al ofertei 
va purta mențiunea numelui, adresa și nr.de 
telefon al ofertantului. Licitația se va desfă-
șura la sediul Primăriei Com.Racovița, sala 
de ședințe, în data de 12.09.2019, ora 12.00. 
Soluționarea litigiilor apărute pe parcursul 
desfășurării procedurii de concesionare se 
realizează potrivit prevederilor Legii conten-
ciosului administrativ nr.554/2004, cu modi-
ficările ulterioare. Acțiunea în justiție se 
introduce la secția de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Brăila.

l Anunț publicitar privind vânzarea prin 
licitație a masei lemnoase pe picior din zona 
de siguranță a drumurilor județeane proprie-
tatea publică a județului Ialomița. La sediul 
Consiliului Județean Ialomița, situat în 
municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, 
județul Ialomița, va avea loc la data de 
12.09.2019, ora 11.00, licitație în vederea 
vânzării masei lemnoase pe picior din zona 
de siguranță a drumurilor județeane, propri-
etatea publică a județului Ialomița, conform 
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.95 
din 31.07.2019. Cantitatea de material 
lemnos scoasă la licitație conform Actelor de 
Punere în Valoare, emise de către Romsilva 
-Direcția Silvică Ialomița -Ocolul Silvic Urzi-
ceni și Ocolul Silvic Slobozia, este de 
3.596mc, fiind dispusă pe 17 tronsoane din 
drumurile județeane, după cum urmează: 
Nr.crt.; DJ; Tronson; Nr.arbori; Volum brut 
masă lemnoasă (mc); Preț minim lei/mc: 1.; 
306 A; Ciochina -Crunți; 148; 215; 90,00. 2.; 
203 F; Grivița -Valea Ciorii; 91; 254; 90,00. 3.; 
212; M.Kogălniceanu -DN2A; 60; 124; 90,00. 
4.; 213 A; Mărculești -Scânteia; 4; 15; 90,00. 
5.; 203 E; Cocora -Căzănești; 134; 304; 90,00. 
6.; 306 A; Ciochina -Bordușelu; 126; 184; 
90,00. 7.; 213; Chirana -Luciu; 4; 13; 90,00. 8.; 

212; Tăndărei -Fetești; 133; 318; 90,00. 9.; 
306; Crunți -Reviga; 91; 140; 90,00. 10.; 201; 
Bordușelu -Tăndărei; 108; 165; 90,00. 11.; 102 
H; Limita Buzău -Grindu; 100; 180; 90,00. 
12.; 102 H; Grindu -Colelia; 72; 220; 90,00. 
13.; 102 H; Colelia -Cocora; 28; 144; 90,00. 
14.; 102 H; Cocora -Reviga; 126; 284; 90,00. 
15.; 102 H; Miloșești -DN 2C; 83; 156; 90,00. 
16.; 203 B; Manasia -Grindu; 384; 814; 90,00. 
17.; 306; Andrășești -Gheorghe Doja; 74; 66; 
90,00. 1.Procedura: -licitație. 2.Criteriul de 
atribuire al contractului de vânzare-cumpă-
rare este cel mai mare preț ofertat: lei/mc. 
3.Garanția de contractare este egală cu 5% 
din valoarea de pornire la licitație pentru 
volumul de masă lemnoasă pe care intențio-
nează să-l cumpere. 4.Garanția de bună 
execuție a contractului este de 10% din 
valoarea contractului fără TVA. 5.Caietul de 
sarcini se poate procura începând cu data 
publicării anunțului publicitar de la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. Caietul de 
sarcini împreună cu Instrucțiunile privind 
organizarea și desfășurarea procedurii se pot 
achiziționa la prețul de 20Lei. 6.Termenul-li-
mită de depunere a ofertelor este data de 
11.09.2019, ora 16.30, la registratura Consi-
liului Județean Ialomița. 7.Data primiri soli-
citări de clarificări: 06.09.2019. 8.Deschiderea 
și evaluarea ofertelor va avea loc în data de 
12.09.2019, ora 11.00, la sediul Consiliului 
Județean Ialomița. 9.Valabilitatea ofertelor: 
90 de zile de la data depunerii. 10.Limba de 
redactare a ofertei: română. 11.Încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare: 10 zile 
lucrătoare de la data finalizării licitației, 
respectiv a negocierii. 12.Informații supli-
mentare la numărul de telefon: 0243.230.201, 
int.244, fax: 0243.233.000, Compartiment 
Patrimoniu Public și Privat, persoană de 
contact: consilier Șelaru Gheorghe.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Consiliul 
Local Salcia, județul Prahova, cod fiscal: 
2843230, Comuna Salcia, județul Prahova, 
strada Principală, nr.194, telefon/fax: 
0244.441.026, e-mail persoană de contact: 
primariasalcia@ymail.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Cabinet dentar, 
compus din o cameră, în suprafață totală de 
12,24mp, situat la Dispensarul medical 
Salcia, ce aparține domeniului privat al 
comunei Salcia, județul Prahova, conform 
temeiului legal: OUG 57/2019. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Achiziții Publice. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/ compar-
timentului din cadrul locatorului de la care 
se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Salcia, județul Prahova, 
strada Principală, nr.194. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Nu este cazul. 
3.4.Data-limită privind solicitarea clarifică-
rilor: 20.09.2019, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 21.09.2019, ora 10.00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Salcia, județul Prahova, Comparti-
mentul Achiziții Publice, strada Principală, 

nr.194. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 22.09.2019, ora 
11.00, Primăria Comunei Salcia, județul 
Prahova, strada Principală, nr.194. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Prahova, 
Ploiești,  str.Văleni,  nr. 44, telefon: 
0244.523.265, e-mail: tr-ph-contencios@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 28.08.2019.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Comuna 
Voineasa, cod fiscal: 2541690, str. I.Gh. Duca, 
nr.98, sat Voineasa, judeţul Vâlcea, telefon: 
0250.754.309, fax: 0250.754.310, e-mail: 
voineasa@vl.e-adm.ro, prvoineasa@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesi-
onat: imobilul -clădire restaurant + terasă 
exterioară, cu regim înălţime P+1E, situat în 
intravilanul Comunei Voineasa, punct Mioa-
rele -Obârșia Lotrului, judeţul Vâlcea, aparţi-
nând domeniului privat al Comunei 
Voineasa, judeţul Vâlcea. Imobilul în cauză 
este propus pentru concesionare în vederea 
dotării și utilizării ca restaurant care să deser-
vească persoanele care vizitează și beneficiază 
de serviciile oferite de Domeniul schiabil Ski 
Resort Transalpina, și nu numai, cu obligati-
vitatea asigurării exploatării bunului în regim 
de continuitate și permanenţă, conform OUG 
nr.57 din 03.07.2019. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: la cerere, pe suport de hârtie, 
de la sediul Primăriei Voineasa, judeţul 
Vâlcea, str.I.Gh.Duca, nr.98, sat Voineasa. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/ compar-
timentului din cadrul concedentului de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul 
Financiar-Contabilitate al Primăriei 
Voineasa, telefon: 0250.754.309, Primăria 
Comunei Voineasa, str.I.Gh.Duca, nr.98, sat 
Voineasa, judeţul Vâlcea. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 50 de lei, se achită la 
casieria Primăriei Voineasa, judeţul Vâlcea. 

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 20.09.2019, ora 12.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 27.09.2019, ora 12.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: la sediul 
Primăriei Voineasa, județul Vâlcea, str. I.Gh. 
Duca, nr. 98, sat Voineasa. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 30.09.2019, ora 12.00, sediul Primă-
riei Voineasa, județul Vâlcea, str.I.Gh.Duca, 
nr.98, sat Voineasa, Sala de ședinţe. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Acţiunea în justiţie 
se introduce la Secţia de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea în baza prevede-
rilor Legii nr.554/2004, legea contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Tribunalului Vâlcea este Scuarul 
Revoluţiei, nr.1, Râmnicu Vâlcea, judeţul 
Vâlcea,  telefon:  0250.739.120,  fax: 
0250.732.207, e-mail: primire documente 
dosare: Secția Civilă II, de Contencios Admi-
nistrativ și Fiscal: tr.valcea.civil2@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
28.08.2019.

PIERDERI
l Vincix Futuro SRL, J40/1711/2017, CUI 
37057430, declaram pierdute certificatele 
constatatoare de autorizare a functionarii 
pentru sediul social si punctul de lucru din 
Bucuresti, Sector 4, Sos Berceni nr 96. Le 
declaram nule.

l Pierdute Atestat profesional transport 
Marfa, Card Tahograf si Atestat ADR emise 
pe numele Ichim Mircea Justinian. Le declar 
nule.

l Pierdut  Cert if icat  Constatator 
F23/449/14.09.2016, CUI: 36525648.

l Pierdut Certificat profesional conducător 
auto marfă nr. 0186395001, pe numele 
Trupină Constantin-Daniel, eliberat de ARR 
București. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat profesional conducător 
auto ADR nr. 130233, pe numele Trupină 
Constantin-Daniel, eliberat de ARR Bucu-
rești. Îl declar nul.

l Pierdut atestat profesional marfă eliberat 
de A.R.R. Mehedinţi la data de 10.12.2016 pe 
numele Ștefănescu Nicolae. Se declară nul.

Anunţăm cu mare durere că astăzi 29 August 2019 se 
împlinesc 6 ani de la plecarea dintre noi a 
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Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe

UE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartă

Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr. 369 (7681) ∙ 2,8 lei

UE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartă
Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

n Un fabricant de pâine din Ocna Mureş a prins anul acesta contracte de 34 milioane de lei pentru furnizarea de lapte, cornuri 

şi mere pentru elevi n Firma este celebră pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicată - de la mere îngheţate, la 

lapte stricat şi lame de ras în cornurile pentru copii n Protecţia Consumatorilor a amendat, autorităţile au reziliat acordurile, 

dar tot timpul apar contracte noi, ridicând totalul afacerilor cu statul la circa 50 milioane de euro Pag. 5
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Fost ministru, otrăvit cu mercur
Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor şi 

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

mafiei lemnului, ca urmare a deciziilor pe care le-a luat. 

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


