
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Luni, 4 martie 2019

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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l LTS TRUCKS&TRAILERS SRL 
ANGAJEAZĂ ȘOFER CU EXPE-
RIENȚĂ PENTRU COMUNI-
TATEA EUROPEANĂ. SE OFERĂ 
S A L A R I U  F I X +  D I U R NĂ . 
CONTACT: 0732.697.010.

l Dekamat Build SRL angajeaza 
muncitor necalificat la demolarea 
cladirilor, captuseli zidarie, placi 
mozaic, faianta, gresie, parchet x 10  
(posturi vacante). Oferim salariu moti-
vant, transport, masa, card de sanatate 
privat. Tel. 0789 546 879.

l Restaurant Casa Toma angajează 
barman atestat în zona Panduri 13 
Sept., tel. 0726215449.

l Primăria comunei Berceni -județ 
Ilfov organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei publice de execuţie 
vacante de Inspector clasa I, grad 
profesional Asistent -Compartimentul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 
Concursul va avea loc pe data de 
04.04.2019, ora 11:00 la sediul Primă-
riei Berceni din Bd-ul 1 Mai nr. 233, 
Comuna Berceni, Jud. Ilfov -proba 
scrisă, iar interviul va avea loc în data 
de 08.04.2019. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999, 
Statutul Funcţionarilor Publici  r2 cu 
modificările și completările ulterioare, 
la care se adaugă: -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de licență 
sau echivalentă în domeniul arhitec-
tură și urbanism; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1an. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv de la data de 04.03.2019 
până la data de 25.03.2019 la sediul 
Primăriei comunei Berceni, Bd-ul 1 
Mai nr. 233, Comuna Berceni, Jud. 
Ilfov. Selecţia dosarelor de concurs se 
realizează în maximum două zile 
lucrătoare de la expirarea datei limită 
de depunere a dosarelor, cu menţiunea 
„Admis” sau „Respins”. Afișarea 
rezultatelor se va face până în data de 
01.04.2019, ora 15:00. Persoana de 
contact este doamna Nicoară Manuela 
Adriana- Inspector Asistent Primăria 
Berceni, telefon 021.365.1968.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală 
și Control a Municipiului București 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuție vacante, astfel: -Polițist local 
-clasa I (S), gradul profesional asistent 
-Serviciul Ordine Publică Centrul 
Istoric -1 post; -Polițist local -clasa I 
(S), gradul profesional asistent -Servi-
ciul Intervenții la Evenimente -1 post; 
-Polițist local -clasa I (S), gradul profe-
sional asistent -Serviciul Ordine și 
Liniște Publică, Monitorizare Obiective 
-1 post; Concursul se desfășoară la 
sediul instituției, situat în B-dul Liber-
tăţii nr.18, bl.104, sector 5, în data de 
04.04.2019, ora 10:00 -proba scrisă, 
interviul în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la 
concursul de recrutare se depun la 
sediul Direcţiei Generale de Poliţie 
Locală și Control a Municipiului Bucu-
rești -Serviciul Resurse Umane, Securi-
tate și Sănătate în Muncă, în termen de 
20 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III -a, în 
perioada 04.03.2019 -25.03.2019. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată și completată de 
H.G. nr. 761/2017. Pentru a participa la 
concursul de recrutare într-o funcție 
publică de execuție, funcționarii 
publici trebuie să îndeplinească cumu-
lativ următoarele condiții specifice: 
Serviciul Ordine Publică Centrul 
Istoric -1 post. Polițist local  -cls. I (S), 
grad profesional asistent, poziţia 341 
din Statul de funcţii -1 post ocupat 
prin concurs în următoarele condiţii 
specifice: -pregătire de specialitate: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesară exerci-
tării funcţiei publice -minim 1 an; 
-abilităţi: capacitate de a lucra în 
echipă, adaptare la program de lucru 
în funcţie de necesităţi, loialitate faţă 
de interesele instituţiei. Serviciul Inter-
venții la Evenimente -1 post. Poliţist 
local  -cls. I (S), grad profesional asis-
tent, poziţia 44 din Statul de funcţii –1 
post ocupat prin concurs în următoa-
rele condiţii specifice: -pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei 

publice -minim 1 an; -abilităţi: capaci-
tate de a lucra în echipă, adaptare la 
program de lucru în funcţie de necesi-
tăţi, loialitate faţă de interesele institu-
ţiei. Serviciul Ordine și Liniște Publică, 
Monitorizare Obiective -1 post. Polițist 
local  -cls. I (S), grad profesional asis-
tent, poziţia 126 din Statul de funcţii -1 
post ocupat prin concurs în următoa-
rele condiţii specifice: -pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei 
publice -minim 1 an; -abilităţi: capaci-
tate de a lucra în echipă, adaptare la 
program de lucru în funcţie de necesi-
tăţi, loialitate faţă de interesele institu-
ţiei. Bibliografia, atribuțiile prevăzute 
în fișa postului și informațiile necesare 
desfășurării concursului se afișează pe 
site-ul Direcției Generale de Poliție 
Locală și Control a Municipiului Bucu-
resti- www.plmb.ro și la avizierul insti-
tuției. Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul instituției, telefon 
021/539.14.25, e-mail: resurse.umane@
plmb.ro, persoană de contact –Turcin 
Cătălina, inspector.  

l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Ovinelor și Capri-
nelor (SCDCOC) Caransebeș, str. 
Drumul Reșiței ,  Km2, județul 
Caraș-Severin, anunță scoaterea la 
concurs a următoarelor posturi: -un 
post de inspector resurse umane; 
condiții obligatorii: -diplomă licență 
studii juridice; -vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite: minim 10 ani, 
certificat inspector resurse umane, 
COR 342304; -un post economist 
pentru Ferma Tucico-Salbagel, condiții 
obligatorii: -diplomă de licență studii 
economice; -vechime în specialitatea 
studiilor absolvite: minim 5 ani, cunoș-
tințe în domeniul zootehnic. Concursul 
va avea loc în data de 28.03.2019, ora 
9.00, proba scrisă, iar interviul la ora 
13.30 la sediul din Caransebes, str.
Drumul Reșiței, Km2. Dosarele de 
înscriere se depun până în data de 
26.03.2019, ora 12.00, la sediul unității. 
Informaţii se obţin de la sediul unității, 
t e l . f i x :  0 2 5 5 . 5 1 4 . 1 8 9 ,  m o b i l : 
0744.619.968, Serviciul Resurse 
Umane.

l Orașul Târgu Frumos, cu sediul în 
strada Cuza Vodă, nr.67, localitatea 
Târgu Frumos, judeţul Iași, organi-

zează, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă determi-
nată a postului contractual temporar 
vacant de psiholog practicant din 
cadrul Centrului Social Multifuncți-
onal. Concursul va avea loc la sediul 
instituției în data de 19.03.2019, ora 
10.00, proba scrisă, iar data și ora 
interviului vor fi anunțate după proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data afișării anunțului de 
concurs, la secretariatul comisiei de 
concurs,  d-na Ivanov Adriana, 
telefon: 0232.710.906, interior: 105. 
Condiţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 
din HG nr.286/2011. Condiţiile speci-
fice necesare participării la concurs 
astfel: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul psiho-
logie; -vechime în specialitatea studi-
ilor: 6 luni; -atestat de liberă practică 
eliberat de Colegiul Psihologilor din 
România. Alte informaţii pot fi obţi-
nute la sediul sau de pe site-ul institu-
ției: www.primariatgfrumos.ro, la 
secţ iunea „Anunţuri  publ ice”, 
„Concursuri”. 

Grădinița P.P. "Lui Goghiță" din Timișoara anunță organizarea concursului
la nivel de unitate, pentru ocuparea posturilor didactice vacante (educatoare/
institutor pentru învățământul preșcolar/ profesor pentru învățământul
preșcolar, în limba română, 3 posturi cu viabilitate de 4 ani, angajare pe
perioadă nedeterminată. 

Concursul va avea loc începând cu data de 08.04.2019. 

Perioada de înscriere: 04.03.2019- 02.04.2019. 

Mai multe detalii puteți obține la sediul grădiniței sau la numărul de telefon:
0745.242.541.
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l Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”, cu 
sediul în localitatea Segarcea, str.Unirii, 
nr.33, judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: secretar, 1 post, 
perioadă determinată, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
26.03.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 27.03.2019, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Condiții generale, conform 
art.3 din HG nr.286/23.03.2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; -studii: 
cel puțin studii medii; -vechime: nu este 
necesară; -cunoştinţe de utilizare şi 
operare PC; -noţiuni de comunicare în 
relaţii publice. 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 Tehno-
logic „Horia Vintilă”, Segarcea. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic 
„Horia Vintilă”, persoană de contact: 
Hristea Daniela, telefon: 0769.032.993, 
fax: 0251.210.401, e-mail: dicahr@yahoo.
com.

l Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”, cu 
sediul în localitatea Segarcea, str.Unirii, 
nr.33, judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: 1.îngrijitor curățenie I: 1/2 
post, perioadă nedeterminată, conform 
HG nr.286/23.03.2011; 2.paznic (agent de 
securitate): 1 post, perioadă nedetermi-
nată, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 26.03.2019, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 27.03.2019, 
ora 09.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiții generale: 
conform art.3 din HG 286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Condiții specifice: a)pentru funcția de 
îngrijitor curățenie; -studii: generale; 
-vechime: nu este necesară; -cunoaşterea 
normelor tehnice privind curățenia şi 
dezinfecția; -abilităţi de relaţionare şi 
comunicare cu tot personalul şcolii; 
-abilitatea de a lucra în echipă; b)pentru 
funcția de paznic: -studii: generale; -să 
deţină certificat de absolvire a cursului 
de agent de pază şi ordine; -să dețină 
certificat de absolvire a cursului de 
fochist; -să aibă o vechime în activitatea 
de pază de minim 2 ani; -să deţină 
permis de conducere -categoria B (opți-
onal); -abilităţi de relaţionare şi comuni-
care cu tot personalul şcolii; -abilitatea 
de a lucra în echipă. 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 Liceului 
Tehnologic „Horia Vintilă”, Segarcea. 
Relaţii suplimentare la sediul: Liceul 
Tehnologic „Horia Vintilă”, persoană de 
contact: Hristea Daniela, telefon: 
0769.032.993, fax: 0251.210.401, e-mail: 
dicahr@yahoo.com.

l Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe 
Marinescu”, cu sediul în localitatea 
Târnăveni, str.Dr.Victor Babeş, nr.2, 
județul Mureş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacante de consilier juridic la Comparti-
mentul contencios şi legislativ, conform 
HG nr.286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Regula-
mentului de ocupare a posturilor vacante 
sau temporar vacante corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade şi trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din cadrul instituțiilor 
publice ce funcționează sub autoritatea 
Consiliului Județean Mureş aprobat prin 
Dispoziția Preşedintelui Consiliului 
Județean Mureş nr.269/01.09.2015. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Selecția dosarelor de înscriere în peri-
oada 19.03.2019-20.03.2019, până la ora 
15.00; -Proba scrisă în data de 
26.03.2019, ora 10.00; -Interviul în data 

de 01.04.2019, ora 10.00. Condiţii gene-
rale de participare la concurs sunt 
cuprinse în art.3 din Regulamen-
tul-cadru la Hotărârea 286/2011. 
Condiţii speciale de participare la 
concurs pentru ocuparea postului de 
consilier juridic: studii superioare de 
specialitate în domeniul juridic şi 
vechime în funcția de consilier juridic de 
minim 5 ani. Pentru ocuparea postului 
vacant de consilier juridic, candidaţii vor 
prezenta un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: a)
cererea de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare; b)copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c)copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum şi copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitat de instituția publică; 
d)carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințe care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; e)cazierul judiciar sau 
o declarație pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; f)adeverință medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunză-
toare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate; g)curriculum 
vitae. Adeverința care atestă starea de 
sănătate conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de Minis-
terul Sănătății. În cazul în care candi-
datul declarat admis la selecția dosarelor, 
care a depus la înscriere o declarație pe 
proprie răspundere că nu are antece-
dente penale, are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazie-
rului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului. 
Copia actului de identitate, copiile docu-
mentelor care atestă nivelul studiilor şi 
ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului solicitat de insti-
tuția public şi carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă 
vechimea în muncă în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor vor fi prezentate şi 
în original în vederea verificării confor-
mității copiilor cu acestea. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 05.03.2019-
18.03.2019, în intervalul orar 7.00-15.00, 
la sediul Spitalului Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni, starda 
Dr.Victor Babeş, nr.2, loc.Târnăveni, jud.
Mureş. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe 
Marinescu” Târnăveni,  telefon: 
0265.446.161, interior: 150, fax: 
0265.446.156.

l Primăria Comunei Castranova, Calea 
Apeleviului, nr.2, judeţul Dolj, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant, la Serviciul Public 
Comunitar de Evidență a Persoanelor 
-Evidența Persoanelor, în data de 15 
aprilie 2019, ora 10.00, proba scrisă şi 
proba interviu, ce se va susține în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la 
proba scrisă, probele se vor susține la 
sediul Primăriei Comunei Castranova. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea participării 
la concurs şi a ocupării funcţiei publice 
de execuție vacantă: absolvenți ai studi-
ilor universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ştiințe adminis-
trative. Vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcției publice: nu 
este cazul. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial, respectiv până la data 
de 25.03.2019, ora 16.00. Concursul va fi 
afişat pe site-ul instituției, conform 
prevederilor art.39 alin.(2) din HG 
nr.611/2008. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute de 
art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 şi se vor depune la sediul 
Primăriei Comunei Castranova, Calea 
Apeleviului, nr.2. Detalii privind condi-
ţiile specifice şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile la sediul Primăriei 
Comunei Castranova. Relaţii suplimen-
tare la tel./fax: 0251.372.602, e-mail: 
primariacastranova@yahoo.com, 
persoană de contact: Greere Florin-
Ștefan, secretar, Primăria Castranova.

l Primăria Comunei Repedea, județul 
Maramureş, cu sediul în localitatea 
Repedea, str.Principală, nr.98, CIF: 
3694845, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante, 
conform HG nr.286/23.03.2011, de: -2 
(două) posturi pentru şoferi categoria 
„D” pentru Microbuze Școlare de trans-
port copii şi -1 (unu) post pentru 
persoane cu dizabilități, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 26 
martie 2019, ora 11.00, pentru toate 
posturile; -Proba interviu în data de 29 
martie 2019, ora 10.00, pentru toate 
posturile; -Proba practică în data de 29 
martie 2019, ora 13.00, numai pentru 
posturi de şoferi. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a)are cetă-
țenia română, cetățenia a altor state 
membre ale UE sau aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; b)cunoaşte limba romînă, scris 
şi vorbit; c)are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; d)are capaci-
tatea deplină de exercițiu; e)are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adverinței medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unități sanitare abili-
tate; f)îndeplineşte condițiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos 
la concurs; g)nu a a fost condamnată 
difinitiv pentru săvărşirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Pentru şoferi: Studii: -medii 
-şcoala profesională în domeniu; -nu 
sunt condiții de vechime; -să dețină cate-
goria „D” pentru Microbuze Școlare de 
transport copii; -să dețină atestat pentru 
categoria „D” transport persoane; 
-vârsta minimă reglementată de prevede-
rile legale; -cu domiciliul în localitate. 
Pentru persoane cu dizabilități: Studii: 
-medii sau studii universitare; -nu 
condiții de vechime. 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 Primăriei 
Comunei Repedea, str.Principală, nr.98, 
județul Maramureş. Relații suplimentare 
se vor obține la: persoană de contact: 
Miculaiciuc Ioan, primarul comunei 
Repedea, telefon/fax: 0262.366.011, 
0262.366.065.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant auditor, grad profesional II, nivel 
studii S, din cadrul Compartimentului 
Audit Intern al Spitalului Județean de 
Urgență Slatina. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 26.03.2019, 
ora 9.00- proba scrisă şi în data 

29.03.2019, ora 9.00- proba interviu. 
Condiţii specifice de participare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiințe econo-
mice; -vechime ȋn specialitatea studiilor: 
minimum un an în specialitate; -avizul 
comisiei de avizare constituită de ordo-
natorul principal de credite. În vederea 
obținerii avizului comisiei de avizare 
constituită de ordonatorul principal de 
credite, candidații depun un dosar care 
cuprinde următoarele documente: a)
curriculum vitae; b)o declaraţie privind 
respectarea prevederilor art.22 din Legea 
nr.672/2002, referitoare la incompatibili-
tăţile auditorilor interni; c)o lucrare în 
domeniul auditului public intern; d)două 
scrisori de recomandare de la persoane 
cu experienţă în domeniul auditului 
intern. Interviul în vederea avizării va 
avea loc în data de 18.03.2019, ora 09.00, 
la sediul Spitalului Județean de Urgență 
Slatina. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 
Serv.RUNO, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, 
până în data de 15.03.2019 şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Bibliografia de concurs este afişată la 
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare 
se pot obtine la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina, Serv.RUNO sau 
la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 
Control a Municipiului Bucureşti organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuție 
vacante, astfel: -polițist local, clasa III 
(M), gradul profesional superior -Servi-
ciul Poliția Animalelor -2 posturi; -poli-
țist local, clasa I (S), gradul profesional 
superior -Serviciul Ordine Publică 
Centrul Istoric- 1 post; -polițist local, 
clasa III (M), gradul profesional superior 
-Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric 
–2 posturi. Concursul se desfăşoară la 
sediul instituției, situat în B-dul Liber-
tăţii nr.18, bl.104, sector 5, în data de 
08.04.2019, ora 10:00 -proba scrisă, iar 
interviul se va susține, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susținerii probei scrise.  Dosarele 
de înscriere la concursul de recrutare se 
depun la sediul Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti -Serviciul Resurse Umane, 
Securitate şi Sănătate în Muncă, în 
termen de 20 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a. Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G. nr. 761/2017. Pentru a 
participa la concursul de recrutare într-o 
funcție publică de execuție, funcționarii 
publici trebuie să îndeplinească cumu-
lativ următoarele condiții specifice: 
-Serviciul Poliția Animalelor-2 posturi. 
-polițist local -clasa III (M), grad profesi-
onal superior -2 posturi: pregătire de 
specialitate: studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei 
publice -minim 7 ani; abilităţi: capacitate 
de a lucra în echipă, adaptare la program 
de lucru în funcţie de necesităţi, loialitate 
faţă de interesele instituţiei. Serviciul 
Ordine Publică Centrul Istoric -3 posturi: 
-polițist local -clasa I (S), grad profesi-
onal superior -1 post: pregătire de speci-
alitate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sară exercitării funcţiei publice -minim 7 
ani; abilităţi: capacitate de a lucra în 
echipă, adaptare la program de lucru în 
funcţie de necesităţi, loialitate faţă de 
interesele instituţiei. -polițist local -clasa 
III (M), grad profesional superior -2 

posturi: pregătire de specialitate: studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sară exercitării funcţiei publice -minim 7 
ani; abilităţi: capacitate de a lucra în 
echipă, adaptare la program de lucru în 
funcţie de necesităţi, loialitate faţă de 
interesele instituţiei. Bibliografia, atribu-
țiile prevăzute în fişa postului şi informa-
țiile necesare desfăşurării concursului se 
afişează pe site-ul Direcției Generale de 
Poliție Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti- www.plmb.ro şi la avizierul 
instituției. Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul instituției, telefon 
021/539.14.25, e-mail: resurse.umane@
plmb.ro, persoană de contact -Iliescu 
Petrica, inspector.  

l Direcția Generală de Poliție Locală şi 
Control a Municipiului Bucureşti organi-
zează concurs de  recrutare pentru 
ocuparea unor funcţii publice de execuție 
vacante, astfel: -Polițist local -clasa I (S), 
gradul profesional principal -Serviciul 
Ordine Publică Centrul Istoric- 1 post; 
-Polițist local -clasa III (M), gradul profe-
sional principal -Serviciul Poliția Anima-
lelor -1 post; -Polițist local -clasa III (M), 
gradul profesional principal -Serviciul 
Intervenții la Evenimente -1 post. 
-Concursul  se  desfăşoară la sediul insti-
tuției, situat în B-dul Libertăţii nr.18, 
bl.104, sector 5, în data de 10.04.2019, ora 
10:00 -proba scrisă, iar interviul se va 
susține, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concursul de recrutare se 
depune la sediul Direcției Generale de 
Poliție Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti-Serviciul Resurse Umane, 
Securitate şi Sănătate în Muncă în termen 
de 20 de zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute 
la art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată 
şi completată de H.G. nr.761/2017. Pentru 
a participa la concursul de recrutare 
într-o funcție publică de execuție, funcțio-
narii publici trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții specifice: 
-Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric 
-1 post; -Polițist local -cls. I (S), grad 
profesional principal -1 post: pregătire de 
specialitate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
vechime în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice -minim 5 ani; 
abilităţi: capacitate de a lucra în echipă, 
adaptare la program de lucru în funcţie 
de necesităţi, loialitate faţă de interesele 
instituţiei. Serviciul Poliția Animalelor -1 
post; -polițist local -cls. III (M), grad 
profesional principal -1 post: pregătire de 
specialitate: studii liceale, cu diplomă, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; vechime în speci-
alitatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice -minim 5 ani; abilităţi: 
capacitate de a lucra în echipă, adaptare 
la program de lucru în funcţie de necesi-
tăţi, loialitate faţă de interesele instituţiei. 
-Serviciul Intervenții la Evenimente -1 
post: -polițist local  -cls. III (M), grad 
profesional principal -1 post: pregătire de 
specialitate: studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei 
publice -minim 5 ani; abilităţi: capacitate 
de a lucra în echipă, adaptare la program 
de lucru în funcţie de necesităţi, loialitate 
faţă de interesele instituţiei. Bibliografia, 
atribuțiile prevăzute în fişa postului şi 
informațiile necesare desfăşurării concur-
sului  se afişează la sediul Direcției Gene-
rale de Poliție Locală şi Control a 
Municipiului Bucureşti şi pe site-ul 
D.G.P.L.C.M.B. (www.plmb.ro). Relații 
suplimentare se pot obține la numărul de 
telefon 021/539.14.25, e-mail: resurse.
umane@plmb.ro, persoană de contact 
-Grăjdan Floarea, inspector.
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l Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor (CNSC) organizează 
concurs, la sediul instituţiei din Bucu-
reşti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, pe 
data de 26.03.2019, ora 10:00 -proba 
scrisă şi 29.03.2019, ora 10:00 -proba 
interviu, pentru ocuparea unui post de 
execuţie vacante pentru personalul 
contractual pe durată nedeterminată, 
după cum urmează: 1.Consilier -1 post. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -Studii superioare de lungă 
durată; -Minim 3 ani experienţă în 
domeniul ştiintelor inginereşti (post 
studii superioare); -Cunoştințe de 
operare pe calculator -Word, Excel, 
Internet -nivel mediu, subiect cuprins în 
proba scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Angajatorului până pe 
data de 18.03.2019, ora 16:00. Documen-
tele solicitate candidaţilor, condiţiile 
generale de participare la concurs, bibli-
ografia precum şi calendarul de desfăşu-
rare a concursului se afişează la sediul 
instituţiei şi pe website-ul www.cnsc.ro. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
(021)310.46.41 -interior 166/104.

PRESTĂRI SERVICII
l Evaluator ANEVAR oferă servicii de 
evaluare imobile. Tel./fax 0248-265577, 
email gorgoistelian@yahoo.com, tel. 
contact 0740907585.

CITAŢII
l Dosar nr.5486/279/2018. Citație. Blaga 
Ion, cu ultimul domiciliu în comuna 
Dochia, județul Neamț, este chemat în 
instanță -Judecătoria Piatra Neamț, 
camera B, în ziua de 20.03.2019, 
Completul C5, ora 9.00, în calitate de 
Intimat, în proces cu Comuna Dochia, 
prin Primar în calitate de Petent, înlo-
cuire amendă cu muncă în folosul comu-
nității PF 0046393.

l Se citeză parata Ercole Marelli Impi-
anti TehnologicI SPA Milano – Sucursala 
Craiova, în data de 02.04.2019, ora 11.00,  
la Curtea de Apel Craiova, situata în 
Craiova, str. C. Brancusi nr.5A, jud. Dolj, 
complet  C5A,   în  dosarul  nr. 
709/63/2015* , în proces cu reclamantul 
SC Competent Serv SRL, in faliment 
prin lichidator judiciar Consultant Insol-
venta SPRL si administrator special 
Cioanca Gheorghe cu sediul ales la 
Cabinet Av. Navligu Ionel Costinel, 
având ca obiect pretentii - apel declarat 
de reclamanta SC Competent Serv SRL 
impotriva sentintei nr. 417/18.11.2015 
pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul 
nr. 709/63/2015.

l Se citeză parata Ercole Marelli Impi-
anti Tehnologici SPA Milano, în data de 
02.04.2019, ora 11.00,  la Curtea de Apel 
Craiova, situata în Craiova, str. C. Bran-
cusi nr.5A, jud. DOLJ, complet C5A,  în 
dosarul nr. 709/63/2015* , în proces cu 
reclamantul SC Competent Serv SRL, in 
faliment prin lichidator judiciar Consul-
tant Insolventa SPRL si administrator 
special Cioanca Gheorghe cu sediul ales 
la Cabinet A. Navligu Ionel Costinel, 
având ca obiect pretentii - apel declarat 
de reclamanta SC Competent Serv SRL 
impotriva sentintei nr. 417/18.11.2015 
pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul 
nr. 709/63/2015.

l Numitul Scîrneciu Marius Dumitru 
este citat în calitate de pârât în Dos. Civ. 
Nr. 1791/197/2017 al Judecătoriei Braşov 
pentru termenul de judecată din 
16.04.2019, Sala J1, ora 9.

l Pentru termenul de 16.04.2019, în 
dosar 3233/307/2017 al Judecătoriei 
Sighetu-M, numiții: Konig Petru, Vajnagi 
Elisabeta, Mihai Flora, Dr.Papp Laszlo şi 
Terdik Gabor, cu domiciliul necunoscut, 
citați în calitate de pârâți în cauză cu 
Dubovici Gheorghe s.a., cu obiect grăni-
țuire.

l Pentru termenul de 19.04.2019, în 
dosar 694/307/2013* al Judecătoriei 
Sighetu-M, numiții: 1.Moiş Ioan, Ona 
Maria, Moiş Lupu, Ona Anuţa, Negrea 
Iuon, Ona Măricuţa, Vasile Marincas, 
Todosie Dăncus Petras Ianos, Oprisan 
Ana, Vizauer Gavrila, Vizauer Iolanda, 
Moldovan Ioan, Berinde Ileana şi Beta 
Maria, cu domiciliul necunoscut, citați în 
calitate de pârâți în cauza cu Aranyosi 
Stelian s.a., cu obiect fond funciar.

l Cronţ Valentin Cozmin, domiciliat în 
Dorohoi, str. Constantin Dobrogeanu 
Gherea, nr. 124, jud. Botoşani este citat 
la Judecătoria Dorohoi, camera Sala 
Mare, în ziua de 20.03.2019, ora 8:30, în 
calitate de Pârât, în dosarul de divorţ 
3970/222/2018 cu Cronţ Rodica -Recla-
mant.

l Nedelciu Ovidiu-Anton este chemat în 
calitate de pârât în data de 20.03.2019, 
ora 09.00 la Judecătoria Sinaia, Sala 1, în 
dosarul nr.876/310/2018, având ca obiect 
succesiune şi partaj judiciar, în contra-
dictoriu cu reclamanții Nedelciu Irina şi 
Nedelciu Eduard Claudiu.

l Se citează în data de 02.04.2019, la 
Curtea de Apel Craiova, str. C. Brâncuşi 
nr. 5A, Secția a II-a Civilă, Camera Sala 
Comercial, Complet c5a- comercial, 
numita Ercole Marelli Impianti Tehnolo-
gici SPA -Sucursala Craiova cu sediul în 
Craiova, str. Turturelelor nr. 2, jud. Dolj 
în calitate de intimat -pârât, în Dosar nr. 
709/63/2015, Materia: Litigii cu profesio-
niştii, Stadiul procesual al dosarului 
-Apel, având ca obiect: pretenții, în 
proces cu S.C. Competent Serv S.R.L. 
prin Administrator Judiciar Consultant 
Insolvență SPRL şi prin Administrator 
Special Cioancă Gheorghe în calitate de 
apelant -reclamant  SC Competent Serv 
SRL prin Aministrator Judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL şi prin Adminis-
trator Special Cioancă Gheorghe cu 
sediul ales la Cabinet Avocat Năvligu 
Ionel Costinel în calitate de apelant 
-reclamant, SC Competent Serv SRL 
prin Lichidator Judiciar Consultant 
Insolvență SPRL şi prin Administrator 
Special Cioancă Gheorghe în calitate de 
apelant -reclamant. În caz de neprezen-
tare a părților, se va putea trimite un 
înscris, judecata urmând a se face în 
lipsă. Prin înmânarea citației, sub 
semnătură de primire, personal ori prin 
reprezentant legal sau convențional ori 
prin funcționarul sau persoana însărci-
nată cu primirea corespondenței pentru 
un termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are cunoştință şi termenele 
de judecată ulterioare aceluia pentru 
care citația a fost înmânată. Pentru 
informații despre dosare apelați: 0351-
403100.

l Se citează în data de 02.04.2019, la 
Curtea de Apel Craiova, str. C. Brâncuşi 
nr. 5A , Secția a II-a Civilă, Camera Sala 
Comercial, Complet c5a -comercial, 
numita  Ercole Marelli Impianti Tehno-
logici SPA Milano -Craiova, str. Turture-
lelor nr. 2, jud. Dolj în calitate de intimat 
-pârât, în Dosar nr. 709/63/2015, Materia: 
Litigii cu profesioniştii, Stadiul procesual 
al dosarului -Apel, având ca obiect: 
pretenții, în proces cu S.C. Competent 
Serv S.R.L. prin Administrator Judiciar 
Consultant Insolvență SPRL şi prin 
Administrator Special  Cioancă 
Gheorghe în calitate de apelant -recla-
mant  SC Competent Serv SRL prin 
Aministrator Judiciar Consultant Insol-
vență SPRL şi prin Administrator 
Special Cioancă Gheorghe cu sediul ales 
la Cabinet Avocat Năvligu Ionel Costinel 
în calitate de apelant -reclamant, SC 
Competent Serv SRL prin Lichidator 
Judiciar Consultant Insolvență SPRL şi 
prin Administrator Special Cioancă 
Gheorghe în calitate de apelant -recla-
mant. În caz de neprezentare a părților, 
se va putea trimite un înscris, judecata 
urmând a se face în lipsă. Prin înmâ-
narea citației, sub semnătură de primire, 
personal ori prin reprezentant legal sau 

convențional ori prin funcționarul sau 
persoana însărcinată cu primirea cores-
pondenței pentru un termen de judecată, 
cel citat este prezumat că are cunoştință 
şi termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citația a fost înmâ-
nată. Pentru informații despre dosare 
apelați: 0351-403100.

DIVERSE
l C.I.I. Apostol Andra notifica deschi-
derea procedurii simplificate a falimen-
tului in Dosarul nr. 568/62/2019 al 
Tribunalului Brasov, conform Sentintei 
nr. 209/20.02.2019 privind pe SC 
Alchemy Consulting & Training SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 
05.04.2019, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 15.04.2019, întoc-
mirea tabelului definitiv 10.05.2019, 
prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 19.04.2019, orele 12.00.

l În temeiul art. 100 alin. 1 lit. b), c) şi e) 
din Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insolvenţă a 
debitorului SC Tecnogreen SRL, CIF: 
15195512, J25/302/2016, dosar nr. 
2726/101 anul 2018 –Tribunalul Mehe-
dinti. Termen pentru depunerea cererilor 
de creanţă la 25.03.2019; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor la 01.04.2019; Termen 
pentru depunerea eventualelor contestații 
este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar şi pentru afişarea tabelului 
definitiv al creanţelor la 15.04.2019. 
Administrator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis.

l SC REWE (Romania) SRL cu sediul 
in loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, 
j u d . I l f o v,  C U I  R O  1 3 3 4 8 6 1 0 , 
J23/884/2005, anunta solicitarea emiterii 
autorizatiei de mediu pentru activitatile: 
supermarket-cod CAEN 4711-comert cu 
amanuntul  in magazine nespecializate 
cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun; cod CAEN 
4724-comert cu amanuntul al painii, al 
produselor de patiserie, si produselor 
zaharoase in magazine specializate, 
desfasurata pe amplasamentul situat in 
loc.Brad, str. Vanatorilor, nr.62, jud.Hune-
doara. Informatii se pot obtine la sediul 
APM Hunedoara, din Deva, str.A.Vlaicu 
nr.25, de luni pana joi (orele 08.00-16.30) 
si vineri (orele 08.00-14.00). Eventualele 
sesizari si reclamatii pot fi depuse in 
termen de 10 zile lucratoare de la data 
publicarii anuntului. 

l SC REWE (Romania) SRL cu sediul 
in loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, 
j u d . I l f o v,  C U I  R O  1 3 3 4 8 6 1 0 , 
J23/884/2005, anunta solicitarea emiterii 
autorizatiei de mediu pentru activitatile: 
supermarket-cod CAEN 4711-comert cu 
amanuntul  in magazine nespecializate 
cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun; cod CAEN 
4724-comert cu amanuntul al painii, al 
produselor de patiserie, si produselor 
zaharoase in magazine specializate, 
desfasurata pe amplasamentul situat in 
loc.Hunedoara, B-dul. Dacia, nr. 43, jud. 
Hunedoara. Informatii se pot obtine la 
sediul APM Hunedoara, din Deva, str. 
A.Vlaicu nr.25, de luni pana joi (orele 
08.00-16.30) si vineri (orele 08.00-14.00). 
Eventualele sesizari si reclamatii pot fi 
depuse in termen de 10 zile lucratoare de 
la data publicarii anuntului. 

l SC REWE (Romania) SRL cu sediul 
in loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, 
j u d . I l f o v,  C U I  R O  1 3 3 4 8 6 1 0 , 
J23/884/2005, anunta solicitarea emiterii 
autorizatiei de mediu pentru activitatile: 
supermarket-cod CAEN 4711-comert cu 
amanuntul  in magazine nespecializate 
cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun; cod CAEN 
4724-comert cu amanuntul al painii, al 
produselor de patiserie, si produselor 
zaharoase in magazine specializate, 

desfasurata pe amplasamentul situat in 
loc.Calan, str. Intre Stadion si Strada 
Streiului, jud.Hunedoara.  Informatii se 
pot obtine la sediul APM Hunedoara, din 
Deva, str. A. Vlaicu nr.25, de luni pana joi 
(orele 08.00-16.30) si vineri (orele 08.00-
14.00). Eventualele sesizari si reclamatii 
pot fi depuse in termen de 10 zile lucra-
toare de la data publicarii anuntului.

l Beneficiarul proprietar al terenului 
situat în comuna Tunari, tarla 41, parcela 
159/A7, nr.cadastral 1764, în suprafață de 
8399.26mp, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
Avizului Consultativ pentru documen-
tația PUZ- Ansamblu rezidențial locuințe 
izolate, cuplate P+1E+2E retras. Docu-
mentația a fost depusă pentru consultare 
la Consiliul Județean Ilfov la data 
04.03.2019. Observații/comentarii se 
primesc în scris la Direcția de Urbanism 
din cadrul Consiliului Județean Ilfov, 
Bucureşti, strada Ernest Juvara, nr.3-5, 
sector 6 (tel.021.212.56.93), în termen de 
15 zile de la publicarea prezentului 
anunț.

l Anunț public privind decizia etapei de 
încadrare: Societatea IMO INVEST 
TOTAL SRL, titular al proiectului 
„Spațiu comercial parter înalt, amenajare 
acces şi parcări, circulații auto şi pieto-
nale, spații verzi”, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul  „Spațiu 
comercial parter înalt, amenajare acces şi 
parcări, circulații auto şi pietonale, spații 
verzi”, propus a fi amplasat în cadrul 
satului Tâncăbeşti, şos.Bucureşti-Ploieşti, 
nr.153, județul Ilfov. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul Autori-
tății Competente pentru Protecția 
Mediului Ilfov, din Bucureşti, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, în zilele de luni 
până joi, între orele 9.00-11.00, precum şi 
la următoarea adresă de internet: http://
apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile 
de la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a Autorității Competente 
pentru Protecția Mediului.

l Batagui Eugen-Sorinel, titular al 
planului P.U.Z.-,,construire imobil locu-
inte colective P+4E’’, in localitatea  
Bragadiru, str.Ciocarliei, nr.2A, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinerea a Avizului Favorabil 
pentru P.U.Z.-anasamblu locuinte indivi-
duale P+1+M. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucu-
resti, sector 1,  str.Gheorghe Manu, nr.18, 
tel. 021.212.56.93, in termen de 12 zile 
calendaristice de la data publicarii anun-
tului, incepand cu 04.03.2018.

l Doicaru Dan avand domiciliul in 
couma Berceni, Intrarea Zambilelor, 
Nr.1, jud.Ilfov, titular al planului P.U.Z.- 
ansamblu locuinte individuale si func-
tiuni complementare P+1+M, Amenajare 
circulatii si utilitati, T16, P41/1/12, 13 
comuna Berceni, judet Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov 
din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana 
joi intre orele 900-1100. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris 
la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  in 
termen de 15 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Exclusiv Interconstruct SRL avand 
sediul in municipiul Bucuresti, strada 
Mureseni, nr.14, sector 3 titular al 
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte indivi-
duale P+1+M functiuni complementare, 
Amenajare circulatii si utilitati, T23, 

P55/2/2/22, 23 comuna Berceni, judet 
Ilfov anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 
6 de luni pana joi intre orele 900-1100. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov 
(tel.021/4301523)  in termen de 15 zile 
calendaristice de la  publicarea  anun-
tului.

l Eurobrands Trading S.R.L. avand 
sediul in municipiul Bucuresti, Aleea 
Ilioara, Nr.12, Bloc M30B, Scara A, Etaj 
10, Ap.44 titular al planului P.U.Z.-Spatii 
birouri si servicii depozitare, T5/11, 
P1,1/1 comuna Glina, Sat Manolache 
judet Ilfov anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) 
sector 6 de luni pana joi intre orele 
900-1100. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  in termen 
de 15 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Lucan George-Costel avand sediul in 
municipiul Bucuresti, strada Oltenitei, 
nr.162, bl.3, sc.4, et.6, ap.141, sector 4 
titular al planului P.U.Z.-Zona agrement 
si servicii conexe, amenajare circulatii, 
utilitati  T25, P59/1 Lot 1, 2, 3, 4 comuna 
Berceni, judet Ilfov anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi 
intre orele 900-1100. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  in termen 
de 15 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Warehouses De Paw Romania S.R.L. 
cu sediul in comuna Stefanestii de Jos, 
Strada Busteni Nr.36, judetul Ilfov titular 
al planului PUZ-CONSTRUIRE WPD 
INDUSTRIAL PARK 2 comuna Stefa-
nestii de Jos, judet Ilfov, T36; 37-P311; 
318, T40, P.A327 anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi 
intre orele 900-1100. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  in termen 
de 15 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

SOMAŢII
l Somaţie emisă în temeiul Încheierii de 
şedinţă din data de 16.01.2019. Prin 
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Marghita sub nr.1944/255/2018, recla-
manta Baranyi Margit, domiciliată în 
oraş Săcueni, str.Irinyi Janoş, nr.56, jud.
Bihor, a invocat dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra 
imobilul nr.top 1390/24 teren şi nr.top 
1390 -CI construcţii înscris în CF 
nr.54468 Săcueni, CF vechi 2368. Persoa-
nele interesate vor formula opoziţie cu 
privire la intenţia reclamantei de a 
dobândi dreptul de proprietate asupra 
imobilului menţionat mai sus prin 
uzucapiune, în termen de o lună de zile 
de Ia data afişării somaţiei, opoziţie care 
va fi depusă la Judecătoria Marghita. 
Preşedinte, Sălăjan Mădălina. Grefier, 
Zetocha Mihaela.
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ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa S.C. SOLAR S.A., cu sediul 
in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Judetul 
Prahova, inregistrata la Oficiul Regis-
trului Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/1101/2001, avand 
CIF RO14344934, prin administratorul 
unic, in temeiul dispozitiilor art. 1171 din 
Legea nr. 31/1990, republicata, cu 
completarile si modificarile ulterioare si a 
actului constitutiv al societatii, avand in 
vedere cererea nr. 3/27.02.2019 a actiona-
rului majoritar, privind Convocatorul 
publicat in Monitorul Oficial al Roma-
niei, Partea a IV-a, nr. 805/21.02.2019, 
completeaza ordinea de zi a AGOA 
stabilita pentru data de 28.03.2019, ora 
10.00, cu urmatoarele puncte: 1. Revo-
carea auditorului financiar Avo Consul-
ting M.P. S.R.L., cu sediul in Ploiesti, 
B-dul Republicii, nr. 329, Judetul 
Prahova,  avand CIF 14205219, 
J29/847/2001, reprezentata prin Dna 
Popovici Maria. 2. Numirea auditorului 
financiar Acon Audit S.R.L., cu sediul in 
Ploiesti, Str. Vasile Conta, nr. 7A, Judetul 
Prahova, avand CIF 1355451, societate 
autorizata de Camera Auditorilor Finan-
ciari din Romania, CECCAR Prahova si 
Camera Consultantilor Fiscali, reprezen-
tata prin Dnul Nitu Cornel. 3. Actuali-
zarea actului constitutiv si semnarea 
acestuia de catre actionarul majoritar. 
Restul prevederilor din convocatorul 
initial raman neschimbate. 

l Consiliul de Administraţie al societăţii 
Celpi S.A, cu sediul social în România, 
Bucureşti, Sectorul 4, Str. Drumul Berce-
narului nr. 1, înregistrată la Registrul 
Comerţului Bucureşti J40/290/1991, 
având Codul Unic de Înregistrare 
382482, denumită în continuare “Socie-
tatea”, în temeiul art. 113, 117, 118 din 
Legea 31/1990, astfel cum aceasta a fost 
modificată îi republicată, şi a prevederilor 
art. 44 din actul constitutiv al Societăţii, 
convoacă: Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, în data de 05.04.2019 
ora 10:00, prima convocare, iar în cazul în 
care nu se întruneşte cvorumul prevăzut 
în actul constitutiv, la data de de 
08.04.2019 va avea loc a doua convocare, 
ora 10.00 cu aceeaşi ordine de zi, la sediul 
social al Societăţii pentru acţionarii înre-
gistraţi la sfârşitul zilei de 29.03.2019 
(data de referinţă) în registrul acţiona-
rilor, cu următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea Concedierii Colective a salariaţilor 
Celpi S.A precum şi a planului de dispo-
nibilizare. 2.Propunerea datei  23.04.2019 
ca dată de înregistrare pentru identifi-
carea acţionarilor asupra carora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare. Începand cu 
data de 29.03.2019, convocatorul, 
numărul total de acţiuni şi drepturile de 
vot la data convocării, textul integral al 
documentelor şi materialelor informative 
referitoare la problemele de pe ordinea de 
zi, sunt la dispoziţia acţionarilor şi se pot 
obţine pe suport de hârtie la cererea acţi-
onarilor interesaţi, la sediul social al 
Societăţii. La şedinţa Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor (denumită 
în continuare “Adunarea Generală”) vor 
putea participa direct acţionarii aflati în 
proprietatea a cel putin 2% din acţiuni. 
Acţionarii care cumulează împreună 2% 
sau mai mult de 2% din acţiunile Socie-
tăţii vor putea delega dintre ei un repre-
zentant care sa participe direct la 
şedintele Adunării Generale şi care să îi 
reprezinte în baza unei procuri speciale 
primite de la fiecare membru acţionar în 
conţinutul căreia se exprimă votul aces-
tora pentru fiecare subiect af lat pe 
ordinea de zi. Un exemplar original al 
procurii speciale va trebui să parvină 
Societăţii cu 48 de ore înainte de data 
sedinţei sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului dreptului de vot prin reprezentant 
în Adunarea Generală, conform prevede-
rilor legii. Procura va fi transmisă în 
original, pe suport de hârtie, la sediul 
social al Societăţii situat în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4.

l Consiliul de Administraţie al societăţii 
Independenţa SA, cu sediul în localitatea 
Independenţa, Jud. Călăraşi, în confor-
mitate cu prevederile Legii 31/1990 
republicată, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor pentru 
ziua de 04.04.2019, ora 10:00 la sediul 
societăţii pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 20.03.2019, considerată data de 
referinţă. Ordinea de zi este următoarea: 
1.Modificarea denumirii societăţii. Se 
modifică denumirea societăţii din Inde-
pendenţa S.A în Independența Agro 
S.A., Art. 1 pct. 1.1. din actul constitutiv 
se modifică şi va avea următorul 
conţinut: “Denumirea societăţii este“ 
Independența Agro S.A”. 2.Schimbare 
sediu societate. Se schimbă sediul socie-
tăţii din loc. Independenţa Călăraşi în 
Bucureşti, Şos. Iancului nr. 114, camera 
4, Sector 2, Art. 3 pct. 3.1. din actul 
constitutiv se modifică şi va avea urmă-
torul conţinut: Sediul societăţii este în 
Bucureşti, Şos. Iancului nr. 114, camera 
4, Sector 2. Participarea acţionarilor se 
va face personal sau prin reprezentant cu 
procură specială. Formularele pentru 
procuri speciale se pot obţine de la sediul 
societăţii. Documente şi materiale infor-
mative cu privire la ordinea de zi, se pot 
consulta la sediul societăţii din localitatea 
Independenţa, judeţul Călăraşi, zilnic 
între orele 8:30-16:30, începând cu data 
de 20.03.2019. Dacă în data de 
04.04.2019 Adunarea Generală Extraor-
dinară nu îndeplineşte cvorumul legal 
pentru întrunire, se reprogramează 
pentru ziua de 05.04.2019  ora 10:00 cu 
aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII
l SC Fabissimo Group SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a bunurilor mobile aflate in 
patrimoniul acesteia. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit 
in raportul de evaluare incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. 
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
07.03.2019, 12.03.2019, 14.03.2019, 
19.03.2019, 21.03.2019, 26.03.2019, 
28.03.2019, 02.04.2019, 04.04.2019, 
09.04.2019, 11.04.2019, 16.04.2019, 
18.04.2019, 23.04.2019, 02.05.2019, 
07.05.2019, 09.05.2019, 14.05.2019, 
16.05.2019, 21.05.2019, orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0732405295, 0344104525.

l Publicatie de vanzare. SC Alternativ 
Mob SRL Sighetu Marmației - in fali-
ment, prin lichidatorul judiciar Cabinet 
Individual de Insolventa Augustin Lucia, 
desemnat de Tribunalul Maramures în 
dosar nr. 5918/100/2013,vinde prin lici-
tație publică cu strigare următoarele 
bunuri: - autoutilitară Iveco Daily la 
pretul de 8.400 lei + TVA; - autoutilitară 
Ford Transit la pretul de 6.300 lei + TVA; 
- autoutilitară Ford Transit la pretul de 
5.630 lei + TVA; - autoutilitară Ford 
Transit la pretul de 6.680 lei + TVA; - 
autoturism Daewo Matiz la pretul de 
1.650 lei + TVA; - remorcă Humbaur la 
prețul de 610 lei + TVA; - utilaje şi echi-
pamente pentru prelucrarea lemnului 
(lista acestora poate fi consultată la 
sediul lichidatorului judiciar) la pretul 
total de 20.210 lei + TVA. Participantii la 
licitatie vor achita pana la data de 
27.02.2019 inclusiv, o garantie de 10% 
din pretul de pornire pentru bunurile 
licitate. Licitatia va avea loc Miercuri 
06.03.2019, ora 12.00 la biroul lichidato-
rului judiciar din Baia Mare, Bd.Inde-
pendentei nr.18/29, jud.Maramures. 
Pentru bunurile neadjudecate, licitatiile 
vor continua in fiecare zi de Miercuri, la 
aceeaşi oră. Cei interesati pot solicita 
informatii la sediul lichidatorului judi-
ciar din Baia Mare, Bd.Independentei nr. 
18/29, incepind cu data de 04.03.2019. 
Informatii suplimentare se pot obtine la 
telefon nr. 0747-246583, 0262-218844.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., soci-
etate in faliment, vinde urmatoarele 
bunuri: utilaje specifice turnatorie: linii 
formare turnare; linii formare – 2 meca-
nizate (2 si 3); linie formare/turnare IMF 
Italia; instalatie regenerat nisip; masini 
de miezuit (Bicor); intalatie de preparat 
pulberi (Eirch Germania); masini de 
turnat centrifugal tip MTC consola 
(Ipcor); instalatie turnare continua bare; 
oale de turnare, poduri rulante diferite 
tonaje si dimensiuni; instalatie de sablat 
piese turnare (BR 60 SLIH), etc. echipa-
mente de laborator: spectrograf; trusa 
incercari mecanice; spectometru de 
laborator; spectometru analitic; subler 
digital; defectoscop ultrasonic, etc. scule 
si echipamente: polizoare, bancuri de 
lucru, utilaje tamplarie strunguri tip 
paralel; strunguri tip carusel; masini de 
alezat si frezat; masina de frezat fus; 
masina de gaurit radiala; masina de 
mortezat; masina rectifcat universala, 
etc. birotica: calculatoare; imprimante; 
scanere; scaune de birou; dulapuri; 
rafturi, etc. Lista completa a bunurilor, 
poate fi consultata pe site-ul lichidato-
rului judiciar www.andreiioan.ro. Lici-
tatia se va tine in data de 06.03.2019 ora 
11:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, iar in cazul in care bunurile 
nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine 
in data de 08.03.2019, 11.03.2019, 
13.03.2019, 15.03.2019, 18.03.2019, 
20.03.2019, 22.03.2019, 25.03.2019, 
27.03.2019, 29.03.2019, 01.04.2019, 
03.04.2019, 05.04.2019, 08.04.2019, 
10.04.2019, 12.04.2019, 15.04.2019, 
17.04.2019, 19.04.2019; 22.04.2019, 
24.04.2019, 26.04.2019, 29.04.2019. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun 
in original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele preva-
zute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei. 
Dosarul de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. Telefon/
fax: 0244597808; email:office@andre-
iioan.ro; mobil: 0787344547; www.
andreiioan.ro.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a urmatorului activ: 
Proprietate imobiliara industriala C1 – 
Depozit (sc = 2176 mp) si teren intravilan 
aferent in suprafață de 2500 mp, situate 
in Ploieşti, Şos. Ploieşti - Târgovişte, km 
8, Prahova, înscrise în CF a Mun. Ploieşti 
nr. 126464, la pretul de 1.070.000 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei este cel 
aprobat de Adunarea Creditorilor din 
01.03.2019. Licitaţia are loc in baza hota-
rarii Adunariilor Creditorilor din 
23.08.2018 si din 01.03.2019 si conform 
caietului de sarcini, ce poate fi achiziti-
onat de la sediul lichidatorului la pretul 
de 2000 lei fara TVA. Garantia de parti-
cipare la licitatie este 10% din pretul de 
pornire. Licitatiile vor avea loc pe data 
de: 08.03.2019 si 15.03.2019 orele 10.00, 
la sediul lichidatorului judiciar în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0344104525.

l Debitorul SC Monalisa Investments 
SRL societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare următoarele imobile: 
1.Teren extravilan situat în com. Ştefă-
neştii de Jos, județul  Ilfov, tarlaua 10, 
parcela 40/3/25, în suprafață de 12.000 
mp. Prețul de pornire al licitației este de 
54.235,83 euro exclusiv TVA. Prețul caie-
tului de sarcini este de 2.000 lei exclusiv 
TVA. 2.Teren extravilan situat în com. 
Ştefăneştii de Jos, județul Ilfov, tarlaua 
10, parcela 40/4/23, în suprafață de 
22.336 mp. Prețul de pornire al licitației 
este de 100.956,78 euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini este de 3.000 
lei exclusiv TVA. 3.Teren extravilan 
situat în com. Ştefăneştii de Jos, județul 
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/26, în 
suprafață de 12.800 mp. Prețul de 

pornire al licitației este de 57.854,78 euro 
exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini 
este de 2.000 lei exclusiv TVA. Partici-
parea la licitație este condiționată de 
c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r. 
RO31BFER140000010832RO01, deschis 
la Banca Comercială Feroviară, Ag. 
Popa Tatu, sub sancţiunea decăderii, cel 
mai târziu cu o zi înainte de data şi ora 
şedinței de licitație, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației şi de 
achiziționarea până la aceeaşi dată a 
Caietului de sarcini. Prețul Caietului de 
sarcini se achită prin OP în contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la Ing Bank - Sucursala Doro-
banți, pe seama lichidatorului judiciar 
Dinu Urse şi Asociații SPRL sau în 
numerar la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, 
et. 5, cam. 504, sector 1. Pentru imobilele 
mentionate mai sus, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in  data de 
18.03.2019, ora 15.00, iar dacă bunurile 
nu se adjudecă la această dată, următoa-
rele şedințe de licitații vor avea loc în 
datele de 25.03.2019, 01.04.2019, 
08.04.2019, 15.04.2019,22.04.2019, 
29.04.2019, 06.05.2019, 13.05.2019 şi 
20.05.2019 ora 15.00. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați la tel.: 
021.318.74.25, dinu.urse@gmail.com.

l Primăria Oraşului Bechet, județul 
Dolj, str.A.I.Cuza, nr.100, cod fiscal: 
4941390, tel.0251.336.826, scoate la lici-
tație în vederea concesionării suprafața 
de 32.974mp teren extravilan, situat în 
T.44 P.431/1, suprafață ce face parte din 
domeniul privat al localității, în data de 
26.03.2019, ora 10.00. Caietul de sarcini 
poate fi achiziționat de la Primăria 
Oraşului Bechet, costul unui exemplar 
fiind de 300Lei şi poate fi achitat cu 
numerar la casieria primăriei. Ofertele 
vor fi depuse până la data de 25.03.2019, 
ora 16.00, la sediul Primăriei Oraşului 
Bechet, str.A.I.Cuza, nr.100, jud.Dolj. 
Şedința publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 26.03.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Oraşului 
Bechet, str.A.I.Cuza, nr. 100, jud.Dolj. 
Ofertele se redactează în limba română şi 
se transmit în două plicuri sigilate, unul 
exterior şi unul interior, care se înregis-
trează în ordinea primirii lor. Pe plicul 
exterior se va indica obiectul concesiunii 
pentru care este depusă oferta. Plicul 
exterior va trebui să conțină: a)O fişă cu 
informații privind ofertantul şi o decla-
rație de participare, semnată de ofertant 
fără îngroşări, ştersături sau modificări; 
b)Acte doveditoare privind calitățile şi 
capacitatea ofertanților; c)Acte dovedi-
toare privind intrarea în posesia caietului 
de sarcini, plata taxei de participare şi 
dovada depunerii garanției. Pe plicul 
interior, care conține oferta propriu-zisă, 
se înscriu numele sau denumirea ofertan-
tului, precum şi domiciliul sau sediul 
social al acestuia, după caz. Şedința 
publică de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 26.03.2019, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Oraşului Bechet, 
str.A.I.Cuza, nr.100, jud.Dolj.

PIERDERI
l Pierdut atestat ADR (cisternă şi 
colete) pe numele Vătafu Norocel. Se 
declară nul.

l SC Veterinar Consult SRL, CUI: 
RO32856495, J16/353/2014, declară 
pierdut şi nul Certificat constatator 
eliberat în baza declarației înregistrate cu 
nr.3190/26.01.2015.

l Pierdut Certificat de Înregistrare seria 
B, nr.0915804 eliberat la data de 
02.03.2007 de către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucu-
reşti, pe numele MBM DOT SRL.

l Pierdut carnet şomer nr. 287 pe 
numele Francisc Roza. Îl declar nul.

l Subsemnata Dobrica Mirela Cristina, 
identificată cu CNP: 2860509343558, în 
calitate de administrator la Moteco Glass 
Fi l ia la  SRL,  CUI:  RO25720791, 
J23/1027/2014, având sediul social în str.
Răsăritului, nr.49, (DN7) (fosta tarla 105, 
parcela 420), lot 1 între axele 1-11/A-I, jud.
Ilfov, în urma pierderii numărului de ordin 
emis de Ministerul Finanțelor Publice, rog 
solicitarea unui duplicat, fiindu-mi util 
pentru defiscalizarea casei de marcat Tipul 
Partner, modelul 500 EJ, seria PA00013083, 
nr.0288/08.02.2005, seria IF0288098467 ce a 
fost instalată la sediul social.

l Subscrisa, The Iconic Estate S.A , cu 
sediul in Municipiul Ploiesti, str. Gageni nr. 
92 Ploiesti, cu nr de inregistrare la Regis-
trul Comertului nr. J29/56/1991, cod fiscal 
1343309, declaram nule urmatoarele docu-
mente: 1. Document de Inregistrare pentru 
Siguranta Alimentelor privind mijloacele 
de transport ale produselor de origine 
non-animala Nr 2362 din 24.03.2015. 2. 
Document de Inregistrare pentru Sigu-
ranta Alimentelor privind mijloacele de 
transport ale produselor de origine 
non-animala Nr 2361 din 24.03.2015. 3. 
Document de Inregistrare pentru Sigu-
ranta Alimentelor privind mijloacele de 
transport ale produselor de origine 
non-animala Nr 2360 din 24.03.2015. 4. 
Document de Inregistrare pentru Sigu-
ranta Alimentelor privind mijloacele de 
transport ale produselor de origine 
non-animala Nr 2359 din 24.03.2015. 5. 
Document de Inregistrare pentru Sigu-
ranta Alimentelor privind mijloacele de 
transport ale produselor de origine 
non-animala Nr 2358 din 24.03.2015. 6. 
Document de Inregistrare pentru Sigu-
ranta Alimentelor privind mijloacele de 
transport ale produselor de origine 
non-animala Nr 2357 din 24.03.2015. 7. 
Document de Inregistrare pentru Sigu-
ranta Alimentelor privind mijloacele de 
transport ale produselor de origine 
non-animala Nr 2356 din 24.03.2015. 8. 
Document de Inregistrare pentru Sigu-
ranta Alimentelor privind mijloacele de 
transport ale produselor de origine 
non-animala Nr 2355 din 24.03.2015. 9. 
Document de Inregistrare pentru Sigu-
ranta Alimentelor privind mijloacele de 
transport ale produselor de origine 
non-animala Nr 2354 din 24.03.2015.

DECESE


