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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon 
angajăm șofer cat.B pt.curierat 
Anglia și Scoția. Plecare imediată. 
Relații la telefon: 0739.615.651.

l Bewell Therapies angajeaza 
terapeuti specializati in arta 
masajului thai, care detin 
diplome eliberate de Scolile 
Regale din Thailanda, cu 
experienta in domeniu de 3 
ani, continuu. Avantaj cunos-
catorilor de limba thai. delia@
thaitherapy.ro.

l Compania multinațională 
Sykes Enterprises Eastern Europe 
angajează Funcționari informații 
clienți la sediul din Cluj-Napoca. 
Candidatul ideal cunoaște la nivel 
avansat limba macedoneană, are 
abilități de operare PC și experi-
ență anterioară în activități care 
implică gestionarea clienților și 
preluarea de apeluri telefonice. 
Așteptăm Cv-urile dvs. la adresa: 
cariere@sykes.com până în data 
de 6 iunie 2019.

l Primăria comunei Popești, cu 
sediul în localitatea Popești, 
judeţul Iași organizează concurs 
pentru ocuparea unui  post 
contractual vacant de Condu-
cător/  mecanic -autogreder 
-Muncitor calificat I în cadrul 
Compartimentului de Gospodă-
rire Comunala UAT Popești. 
Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei comunei Popești, 
judeţul Iași astfel:-proba scrisă în 
data de 27.06.2019,ora 10.00 
,proba practică și interviul în data 
de 01.07.2019 ora 09.00 respectiv 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie sa 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Anexa la 
H.G nr.286/2011, actualizată. 
Condiţii specifice: Studii medii 
sau Şcoala profesională, deţinător 
permis auto categoria B sau TR, 
certificat competente profesionale 
mașinist la mașini pentru terasa-
mente, vechime în muncă -minim 
1 an, disponibilitate de lucru în 
program flexibil, apt din punct de 
vedere medical. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până  l a  da ta  de : 
19.06.2019, ora 12.00 la sediul 
Primăriei Popești, judeţul Iași. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei  comunei Popești , 
persoană de contact consilier 
Agapie Mihaiela, telefon 0760 
259353 sau prin email primaria-
popesti@gmail.com.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Teleorman, cu 

sediul în Alexandria, str. Indepen-
denţei nr. 4bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea a 5 funcţii 
contractuale vacante de execuţie 
pe perioadă nedeterminată din 
cadrul Serviciulului Publicitate 
Imobiliară: 1 post referent tr. IA 
și 1 post referent tr. I în cadrul 
Biroului de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Alexandria, 1 post 
referent tr. I în cadrul Biroului de 
Relații cu Publicul Turnu Măgu-
rele, 1 post referent tr. I în cadrul 
Biroului de Relații cu Publicul 
Roșiori de Vede și 1 post asistent 
registrator principal debutant în 
cadrul Biroului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Videle. 
Concursul se va desfășura în peri-
oada 27.06.2019 -02.07.2019, orele 
10.00. Perioada de depunere a 
dosarelor este 05 -19.06.2019, la 
sediul OCPI Teleorman. Pentru 
date suplimentare consultaţi 
site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Bagdasar - Arseni”, cu sediul în 
București, Şoseaua Berceni nr. 12,  
Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următorului post 
vacant  în cadrul Serviciului de 
Evaluare și Statistică Medicală 
din  spital: •1  post economist 
gradul I; - diplomă de licență în 
specialitate; - diplomă de bacala-
ureat;- 3 ani și șase luni vechime 
în specialitate. Concursul se va 
desfășura la sediul instituţiei și va 
cuprinde: 1. selectia dosarelor - 
20.06.2019. 2. proba scrisă - 
27.06.2019,  ORA 09.00. ,  în 
Amfiteatrul Centrului de Exce-
lenţă În Neurochirurgie. 3. Proba 
practică - 02.07.2019, ORA 09.00., 
în cadrul serviciului de evaluare 
și statistică medicală. 4. Interviul 
- 05.07.2019, ora 09.00 în cadrul 
serviciului de evaluare și statistică 
medicală. Persoanele interesate 
pot depune dosarul de înscriere în 
perioada 04.06.2019 - 18.06.2019 
(inclusiv), ora 14.00, la sediul 
spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021 334 30 25, interior 
1122  și   1123    Serviciul 
R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului 
www.bagdasar-arseni.ro.

l Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara, cu sediul în munici-
piul Deva, strada 22 Decembrie, 
nr.226, județul Hunedoara, în 
baza HG 286/2011 și OG 42/2004, 
organizează concurs în vederea 
ocupării pe perioadă determinată 
a funcțiilor contractuale de 
execuție vacante, după cum 

urmează: Denumirea funcțiilor 
contractuale de execuție vacante: 
-1 post -inginer chimist, grad I, în 
cadrul Serviciului Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Sigu-
ranța Alimentelor din cadrul 
Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara; -1 post -chimist, grad 
II, în cadrul Serviciului Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Sigu-
ranța Alimentelor din cadrul 
Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara; -1 post -fizician, grad 
II, în cadrul Serviciului Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Sigu-
ranța Alimentelor din cadrul 
Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara; -3 posturi -inginer, 
grad II, în cadrul Serviciului 
Laborator Sanitar Veterinar și 
pentru Siguranța Alimentelor din 
cadrul Direcției Sanitare Veteri-
nare și pentru Siguranța Alimen-
telor Hunedoara; -1 post -medic 
veterinar, grad III, în cadrul 

Serviciului Laborator Sanitar 
Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor din cadrul Direcției 
Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Hune-
doara; -1 post -medic veterinar, 
grad debutant, în cadrul Servi-
ciului Laborator Sanitar Veterinar 
și pentru Siguranța Alimentelor 
din cadrul Direcției Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Hunedoara; -1 post 
-subinginer, grad I, în cadrul 
Serviciului Laborator Sanitar 
Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor din cadrul Direcției 
Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Hune-
doara; -4 posturi -asistent vete-
r i n a r,  g r a d  I A ,  î n  c a d r u l 
Serviciului Laborator Sanitar 
Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor din cadrul Direcției 
Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Hune-
doara; -1 post -conducător-auto în 
cadrul Direcției Sanitare Veteri-
nare și pentru Siguranța Alimen-

telor Hunedoara. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă: 
27.06.2019, ora 10.00, la sediul 
Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara; -proba interviu: 
28.06.2019, ora 10.00, la sediul 
Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara. Studii necesare 
ocupării postului. Condiții speci-
fice de ocupare a funcțiilor 
contractuale de execuție vacante: 
Pentru funcția contractuală de 
execuție de inginer chimist, grad 
I: a) studii de specialitate -studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licență în profilul Inginerie 
Chimică; b) vechime în speciali-
tate -minim 6 ani și 6 luni; c) 
abilități de comunicare; d) alte 
abilități, calități și aptitudini 
necesare: corectitudine, rigurozi-
tate; e)perseverență, promptitu-
dine, inteligență, rezistență la 
stres, flexibilitate; f) creativitate, 
adaptabilitate la schimbare; g) 
desfășurare de program de lucru 
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prelungit, în anumite situații; h) 
prezență la sediul instituției în 
situații deosebite. Pentru funcția 
de chimist, grad II: a) studii de 
specialitate -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
profilul chimie; b) vechime în 
specialitate -minimum 3 ani și 6 
luni; c) abilități de comunicare; d) 
alte abilități, calități și aptitudini 
necesare: corectitudine, rigurozi-
tate; e) perseverență, promptitu-
dine, inteligență, rezistență la 
stres, flexibilitate; f) creativitate, 
adaptabilitate la schimbare; g)
desfășurare de program de lucru 
prelungit, în anumite situații; h)
prezență la sediul instituției în 
situații deosebite. Pentru funcția 
de fizician, grad II: a) studii de 
specialitate -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
profilul Fizică; b)vechime în 
specialitate -minimum 3 ani și 6 
luni; c)abilități de comunicare; d)
alte abilități, calități și aptitudini 
necesare: corectitudine, rigurozi-
tate; e)perseverență, promptitu-
dine, inteligență, rezistență la 
stres, flexibilitate; f)creativitate, 
adaptabilitate la schimbare; g)
cerințe specifice -se impune efec-
tuarea de deplasări la unitățile; h)
prezență la sediul instituției în 
situații deosebite. Pentru funcția 
de inginer, grad II: a) studii de 
specialitate -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
profilul științe agricole, industrie 
alimentară, tehnologia produselor 
alimentare; b)vechime în speciali-
tate -minimum 3 ani și 6 luni; c) 
abilități de comunicare; d) alte 
abilități, calități și aptitudini 
necesare: corectitudine, rigurozi-
tate; e) perseverență, promptitu-
dine, inteligență, rezistență la 
stres, flexibilitate; f)creativitate, 
adaptabilitate la schimbare; g)
desfășurare de program de lucru 
prelungit, în anumite situații; h)
prezența la sediul instituției în 
situații deosebite. Pentru funcția 
de subinginer, grad I: a)studii de 
specialitate -studii superioare de 
scurtă  durată  absolvi te  cu 
diplomă în profilul subinginer 
-tehnologia produselor alimentare 
de origine animală; b)vechime în 
specialitate -minimum 6 ani și 6 
luni  în  funcț ia  de  Inginer 
Chimist; c) abilități de comuni-
care; d)alte abilități, calități și 
aptitudini necesare: corectitudine, 
rigurozitate; e)perseverență, 
promptitudine, inteligență, rezis-
tență la stres, flexibilitate; f) crea-
t i v i t a t e ,  a d a p t a b i l i t a t e  l a 
schimbare; g)desfășurare de 
program de lucru prelungit, în 
anumite situații; h) prezență la 
sediul instituției în situații deose-
bite. Pentru funcția de medic 
veterinar, grad III: a) studii de 
specialitate -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență în profilul medicină 
veterinară; b) vechime în speciali-
tate -minimum 1 an; c)abilități de 
comunicare; d) alte abilități, cali-
tăți și aptitudini necesare: corecti-
t u d i n e ,  r i g u r o z i t a t e ;  e )
perseverență, promptitudine, 
inteligență, rezistență la stres, 

flexibilitate; f) creativitate, adap-
tabilitate la schimbare; g) desfă-
șurare de program de lucru 
prelungit, în anumite situații; h) 
prezență la sediul instituției în 
situații deosebite. Pentru funcția 
de medic veterinar, grad debu-
tant: a) studii de specialitate 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în 
profilul medicină veterinară; b) 
vechime în specialitate -nu este 
necesară; c) abilități de comuni-
care; d) alte abilități, calități și 
aptitudini necesare: corectitudine, 
rigurozitate; e) perseverență, 
promptitudine, inteligență, rezis-
tență la stres, flexibilitate; f) crea-
t i v i t a t e ,  a d a p t a b i l i t a t e  l a 
schimbare; g) desfășurare de 
program de lucru prelungit, în 
anumite situații; h) prezență la 
sediul instituției în situații deose-
bite. Pentru funcția de asistent 
veterinar, grad IA: a)studii de 
specialitate -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat -asis-
tent veterinar; b) vechime în 
specialitate -minimum 9 ani și 6 
luni; c) abilități de comunicare; d) 
alte abilități, calități și aptitudini 
necesare: corectitudine, rigurozi-
tate; e) perseverență, promptitu-
dine, inteligență, rezistență la 
stres, flexibilitate; f) creativitate, 
adaptabilitate la schimbare; g) 
desfășurare de program de lucru 
prelungit, în anumite situații; h) 
prezență la sediul instituției în 
situații deosebite. Pentru funcția 
de conducător-auto: a) studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b) vechime în specia-
litate -minimum 5 ani în funcția 
de conducător-auto; c) permis de 
conducere categoria BE, CE, DE; 
d)absolvent a Școlii Profesionale 
-Conducători Mecanici Auto sau 
alte specializări în domeniul de 
calificare Mecanic și Conducător 
Auto; e) abilități de comunicare; 
f) alte abilități, calități și aptitu-
dini necesare: corectitudine, rigu-
r o z i t a t e ;  g )  p e r s e v e r e n ț ă , 
promptitudine, inteligență, rezis-
tență la stres, f lexibilitate; h) 
creativitate, adaptabilitate la 
schimbare; i) cerințe specifice -se 
impune efectuarea de deplasări la 
unitățile subordonate; j) desfășu-
rare  de  program de  lucru 
prelungit, în anumite situații; k) 
prezență la sediul instituției în 
situații deosebite. Data până la 
care se pot depune dosarele: în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului în 
Monitorol Oficial al României, 
Partea  III-a, la sediul Direcției 
Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Hune-
doara. Relații suplimentare la 
sediul Direcției Sanitare Veteri-
nare și pentru Siguranța Alimen-
telor Hunedoara, numărul de 
t e l e f o n :  0 2 5 4 . 2 2 1 . 1 4 5 , 
0722 .929 .234 ,  persoană de 
contact: domnul Jr. Popon Dragos 
Claudiu -consilier juridic.

l Primăria Comunei Voinești, 
j u d e ț u l  I a ș i  ( t e l . / f a x : 
0232.294.755, site: www.primaria-
voinesti-iasi.ro), organizează 

concurs, în data de 27.06.2019, 
pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unor funcții 
contractuale de execuţie vacante 
din aparatul de specialitate al 
primarului: -2 posturi conducător 
utilaj terasier /buldoexcavator 
-Compartimentul Administrativ. 
1.Probele stabilite pentru concurs: 
selecţia dosarelor de înscriere, 
probă scrisă, interviu. 2.Condiţiile 
de desfășurare a concursului: 
-Data, ora și locul și locația desfă-
șurării probei scrise: 27.06.2019, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei  Voineșt i  -Sală de 
ședință, et.I; -Data și ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior; 
-Perioada de depunere a dosa-
relor: 05.06.2019 -19.06.2019. 3.
Condiţiile de participare la 
concurs: 3.1.Condiţii generale 
menţionate la art.3 din HG 
n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 ,  a c t u a l i z a t ă . 
3.2.Condiţii specifice prevăzute în 
fișa postului aferente funcției 
contractuale vacante: conducător 
utilaj terasier/buldoexcavator: 
-Studii generale/medii; -Certificat  
/atestat mecanic utilaje terasiere/
buldoexcavator;  -Constituie 
avantaj deținerea permisului de 
conducere  categor ia  B,  C. 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
c o n t r a c t u a l e :  n u  n e c e s i t ă 
vechime. Dosarele de concurs se 
depun la  sed iu l  Pr imăr ie i 
Comunei Voinești, județul Iași 
-Compartimentul Registratură în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Relații suplimen-
tare se pot obține de la d-ul 
Timofte Liviu- secretarul comi-
siei, telefon /fax: 0232.294.755 și 
e-mail: primariavoinesti@yahoo.
com.

l Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Vâlcea organizează în data de 
27.06.2019, ora 10.00 (proba 
scrisă), concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual 
vacante în structura instituției, iar 
data susținerii interviului va fi 
anunțată după proba scrisă, 
având loc în maxim 4 zile lucră-
toare de la susținerea primei 
probe: -2 posturi contractuale de 
medic  veter inar,  gradul  I , 
conform OG nr. 42/2005; -1 post 
contractual de medic veterinar, 
gradul II, conform OG nr.42/2005; 
-1 post contractual de medic vete-
rinar, gradul III, conform OP 
ANSVSA nr.64/2007; -1 post 
contractual de medic veterinar, 
gradul debutant, conform OP 
ANSVSA nr.64/2007. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, la 
secretariatul instituției și vor 
conţine documentele menționate 
la art.6 alin.1 lit.a-g din HG 
nr.286/2011. Solicitanții trebuie să 
facă dovada studiilor universitare 
de licență cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în specialitatea 

medicină veterinară și o vechime 
în specialitatea funcției astfel: 
-minim 5 ani, pentru ocuparea 
posturilor de medic veterinar, 
gradul I; -minim 4 ani, pentru 
ocuparea postului de medic vete-
rinar, gradul II; -minim 1 an, 
pentru ocuparea postului de 
medic veterinar, gradul III; -fără 
vechime în specialiatea funcției 
pentru pentru ocuparea postului 
de medic veterinar gradul debu-
tant. Relaţii suplimentare și bibli-
ografia privind desfășurarea 
concursului se pot obține de la 
Compartimentul Resurse Umane, 
persoană de contact: cons.jur.
Pătruț Elena, tel.0350.409.951 sau 
0250.713.819.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Brăila, 
cu sediul în Brăila, b-dul. Doro-
banţilor, nr. 603-605 scoate la 
concurs, în data de 04.07.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional asis-
tent - Compartiment Execuţie 
Bugetară, Financiar, Contabilitate 
și Administrare Fond Garantare 
pentru Plata Creanţelor Salariale; 
Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate 
- studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ramura de 
ș t i in ţă :  ș t i in ţe  economice ; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 1 an; Cunoștinţe 
operare PC - nivel mediu - 
dovada expertizei se va face pe 
baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor 
respective, emise în condiţiile 
legii; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, apti-
tudini de comunicare și redactare 
foarte bune; Data de desfășurare 
a concursului: 04.07.2019 - ora 
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv 
î n  p e r i o a d a  0 4 . 0 6 . 2 0 1 9 -
24.06.2019, la sediul, la sediul 
AJOFM Brăila. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM 
Brăila, tel. 0239.611.386, email 
ajofm@br.anofm.ro.

ÎNCHIRIERI
l SDEE Transilvania Sud S.A.-
SDEE Brasov, titular al proiec-
tului “Reglementare traseu LEA 
110kV Darste-Predeal circuit 
comun cu LEA Darste Azuga 
Sinaia (in panourile 41-42, 42-45, 
45-46) cu imobilul existent in 
deschiderea dintre stalpii nr. 
42-43”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de continuare a proce-
durii privind emiterea aprobarii 
de dezvoltare, pentru proiectul 
“Reglementare traseu LEA 
110kV Darste -Predeal circuit 
comun cu LEA Darste Azuga 

Sinaia (in panourile 41-42, 42-45, 
45-46) cu imobilul existent in 
deschiderea dintre stalpii nr. 
42-43”, propus a fi amplasat in 
localitatea Timisul de Jos orasul 
Sacele, judetul Brasov. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Brasov, 
str. Politehnicii nr.3, in zilele de 
luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si 
vineri intre orele 8-14, precum si 
la urmatoarea adresa de internet 
www.apmbv.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comen-
tarii/ observatii la proiectul deci-
ziei de incadrare in termen de 10 
de zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

CITAŢII
l Se citează Hamciuc Vasilică 
Cristinel la Judecătoria Petroșani 
în data de 07.06.2019, ora 8:30, în 
proces cu Matea Alina Dana.

l Se citează pârâtul Brahadir 
Liviu Andrei, cu reședinţa în 
G e r m a n i a ,  î n  d o s a r u l  n r. 
7634/193/ 2017, la judecătoria 
Iași, pentru termenul 19.06.2019, 
în proces cu reclamanta Brahadir 
Mădălina Aryfee,  având ca 
obiectiv divorţ.

l Numita Nagy Ujvari Beatri-
ce-Edith, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Cherechiu, sat 
Târgușor, nr.99, jud. Bihor, este 
citată la Judecătoria Oradea pe 
data de Miercuri, 10.07.2019, ora 
08.30, completul C17- Civil, 
camera 8 în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.18034/271/2018, în 
procesul având ca obiect succe-
siune cu reclamanta Stoianoff 
(fostă Uivari) Anna.

l Numitul Căpraru Vasile, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
satul Popeni, comuna Zorleni, 
județul Vaslui, este citat la Jude-
cator ia  Bâr lad  la  data  de 
19.06.2019, ora 8.30, completul C 
civil 1 A, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.2579/189/2017, în 
procesul de divorț cu reclamanta 
Căpraru Lica.

l Se citează dna Pandelea 
Camelia Mirela la Judecătoria 
Arad, dosar nr.1566/55/2019, 
pentru data de 20 iunie 2019, ora 
8.30, sala 145, complet C17-2019, 
în proces cu Biserica Penticostală 
Felnac, județul Arad, având ca 
obiect: obligația de a face (acord 
construcție).

l Este chemat in instanta, la 
Judecatoria Oravita, in data de 
20.06.2019 ora 9, Ghirastau Ioan 
d i n  C i c l o v a  R o m a n a  j u d . 
Caras-Severin in calitate de pirit, 
in dosarul nr. 881/273/2018 avind 
ca obiect tagada de paternitate, 
de catre Cantea Nadia Ramona, 
din Oravita, str. Zona Garii Bl. 
E11,  Sc .  1 ,  Ap.  302 ,  jud. 
Caras-Severin, reclamant.

l Se citează Croitoru Nicoleta și 
Croitoru Maxim pentru data de 
27 iunie (06) 2019, ora 10:00, la 
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BIN Mariana  Mocanu d in 
Babadag, str. Mihai Viteazu 9, 
jud. Tulcea, în cauza succesorală 
privind pe defunctul Croitoru 
Vasile, decedat la 03.12.2001, 
ultimul domiciliu Enisala.

l Se citează Ioana Maria Elisa-
beta -pârât, aflată în Spania, în 
dosarul nr.361/278/2019 -obiect 
pretenții, la Judecătoria Petro-
șani -str.1 Decembrie 1918, nr.77, 
HD,  pent ru  t e rmenu l  d in 
06.06.2019, în contradictoriu cu 
Spitalul de Urgență Petroșani.

DIVERSE
l D-na Ligia Pravariu rog sunați 
p e  G i g e a  W a g n e r , 
tel.021.340.68.80.

l ANAF intenţionează să închi-
rieze spaţii de depozitare și 
servicii conexe. Detaliile complete 
pot fi găsite pe site-ul www.anaf.
ro,  sectiunea “Anunţuri” - 
“Anunţuri de achiziţie de bunuri 
și servicii”.

l Anunţ public. În conformitate 
cu  preveder i l e  O .U.G.  nr. 
195/2005 privind protecţ ia 
mediului,  cu modificările și 
completările ulterioare, și a Ordi-
nului M.M.D.D. nr. 1798/2007, 
S.C. Dancold S.R.L cu sediul în 
municipiul Galați, str. General 
Eremia Grigorescu, nr. 8, bl. L1, 
ap. 21, județul Galați, anunţă 
public solicitarea de obținere a 
autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „Fermă de găini 
ouătoare” amplasat în extravi-
lanul municipiului Galați, T196, 
P707/2/1/3/1, lot 2, județul Galați. 
Eventualele propuneri și sugestii 
din partea publicului privind 
activitatea menţionată vor fi 
transmise în scris și sub semnă-
tură la sediul pentru Protecția 
Mediului Galați, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2, jud. Galați, Telefon: 
0236.460.049; Fax 0236.471.009, 
Email: office@apmgl.anpm.ro, de 
luni - joi între orele 8.00 - 16.30, 
vineri între orele 8.00 - 14.00.

l Dosar nr. 19130/245/2018: 
Admite cererea de chemare în 
judecată formulată de recla-
manta Creţu Mihaela Andreeaîn 
contradictoriu cu pârâtul Creţu 
Adrian Ciprian. Declară desfă-
cută căsătoria părţilor din culpa 
exclusivă a reclamantei. Dispune 
ca reclamanta să revină la numele 
avut anterior căsătoriei. Constată 
că faţă de minorii părţilor s-a 
dispus instituirea măsurii plasa-
mentului familial. Respinge, ca 
neîntemeiată, cererea reclamantei 
privind acordarea cheltuielilor de 
judecată. Cu apel în 30 de zile de 
la comunicare, cererea urmând a 
se depune la Judecătoria Iași. 
Pronunţată astăzi, 12.03.2019 
prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor prin mijlocirea grefei 
instanţei.

l Anunț prealabi l  privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea 

administrativ-teritorială 
PODARI,  din județul  Dolj 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 52, înce-
pând cu data de 8.06.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primariei PODARI  conform art. 
14 alin. (1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l S.C. Victoria Invest România 
S.R.L., cu sediul social: Splaiul 
Independenței nr.210-210B, etaj 
Mez., sector 6, București și punct 
de lucru: Splaiul Independenței 
nr.210-210B, etaj P, sector 6, 
București, Cod Unic de Inregis-
trare 13735780, nr.de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/2178/2001, reprezentată prin 
doamna Mihaela Ciceu -Manager 
Centrul Comercial Orhideea,  
informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru obținerea 
autorizației de mediu pentru acti-
vitatea “Colectarea deșeurilor 
nepericuloase” -cod CAEN 3811, 
desfășurată în Splaiul Indepen-
denței nr.210-210B, etaj P, sector 
6, București. Informații se pot 
solicita la sediul Agenției pentru 
protecția mediului București din 
Aleea Lacul Morii 1, București, 
de luni până vineri, în intervalul 
orar 9.00-12.00. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M. București în termen de 10 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț.

l Răducu Marius, titular al 
proiectului „Construire spații 
comerciale produse nealimen-
tare”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Dâmbovița în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire 
spații comerciale produse neali-
mentare”, propus a fi amplasat în 
orașul Titu, str.Gării, nr.26, jud.
Dâmbovița. 1.Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului din str.
Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, 
jud.Dâmbovița, Agenția pentru 
Protecția Mediului Dâmbovița, 
precum și la următoarea adresă 
de internet: apmdb.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru 
protecția mediului.

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

telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna 
Alma, cu sediul în comuna Alma, 
județul Sibiu, cod poștal: 557021, 
cod fiscal: 16343277, telefon/fax: 
0269.257.545, 0269.257.535, 
e-mail: primaria_alma@yahoo.
c o m .  Î n  b a z a  L e g i i 
nr.350/2005,privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes 
general, și a Legii nr.98/2016, 
privind achizițiile publice, autori-
tatea contractantă face cunoscută 
intenția de a atribui contracte de 
finanțare nerambursabilă pentru 
anul de execuție financiară 2019 
-sesiunea I și II, pentru proiecte 
aferente domeniilor: implemen-
tare programe sportive, activități 
culturale și culte religioase. 
Domeniile pentru care se acordă 
finanțări nerambursabile și suma 
de 65.520Lei, aprobată pentru 
anul 2019, conform Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 
2 0 1 9 ,  a p r o b a t  p r i n  H C L 
nr.22/2019, este repartizată în 
conformitate cu programul anual 
al finanțărilor nerambursabile 
aprobat prin HCL nr.29/2019. 
Nr.crt; Domeniul; Suma 2019 
(lei): 1.; Implementare programe 
sportive; 14.000. 2.; Activități 
culturale; 26.000. 3.; Culte religi-
oase; 25.520. Total: 65.520.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Consiliului de 
administraţie Dl. Nasir Iqbal 
Convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a acţionarilor 
Soc i e tă ţ i i  Agrozoo tehn ica 
Făcăeni S.A., cu sediul în comuna 
Făcăeni, strada Fetești nr. 264, 
Corp C2, parter, biroul nr. 1, 
judeţul Ialomiţa, având nr. de 
ordine în Registrul Comerţului 
J21/463/2012, cod fiscal RO 
2081346 („Societatea”), din iniţi-
ativa Consiliului de Adminis-
traţie, pentru data de 08.07.2019, 
orele 10.00, la sediul social al 
Societăţii .  În cazul în care 
Adunarea Generală convocată nu 
se va putea ţine la data primei 
convocări, din lipsa de cvorum, o 
a doua adunare generala se va 
putea ţine pe data de 09.07.2019, 
ora 10.00, la sediul social al Socie-
tăţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0728118239. 
Adunarea Generală Extraordi-
nară se convoacă cu următoarea 
ordine de zi :  1 .  Aprobarea 
vânzării apartamentului nr. 12, 
identificat cu numărul cadastral 
21546-C1-U12, situat în blocul 
C1, scara B, etaj 1, Calea Fetești 
nr. 249 -253, în Făcăeni, jud. 
Ialomiţa, la preţul de 38.100,00 
lei. 2. Aprobarea vânzării aparta-
mentului nr. 10, identificat cu 
numărul cadastral 21546-C1-
U10, situat în blocul C1, scara B, 
etaj 1, Calea Fetești nr. 249 -253, 
în Făcăeni, jud. Ialomiţa, la 
preţul de 52.387,50 lei. 3. Apro-
barea împuternicirii Dlui. Joao 
Costa de Castro și Dnei Simona 
-Vasilica Ciubota, să îndepli-
nească toate formalităţile nece-
sare, să semneze în mod valabil, 

antecontractul  de  vânzare 
cumpărare, contractul de vânzare 
-cumpărare, și orice alte docu-
mente necesare, pentru imobilul 
menţionat, în forma autentică, 
semnăturile lor fiind pe deplin 
opozabile Societăţii. 4. Diverse.

l Convocator. Societatea Util 
Grant S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul în București, 
str. Ing.Pascal Cristian, nr.4B, 
sector 6, înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n r . 
J40/18817/1993, având CUI RO 
4381684, prin administrator  
Gusta Gabriel Vasile, convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Asociaţilor Societăţii în 
data de 20.06.2019, ora 14, la 
adresa: incinta APACA, Bule-
vardul Iuliu Maniu, nr.7, corp I, 
etaj 2, cam.10. Adunarea Gene-
rala Extraordinara a Asociatilor 
va avea următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea modificării Actului 
Constitutiv prin modificarea 
primei teze din art. 24, cap. XI 
“Asociatul se poate retrage din 
societate pentru motive temei-
nice, numai cu acordul majori-
tăţii asociatilor“, care va fi 
modificată astfel: “Retragerea 
asociaţilor se poate face pentru 
următoarele motive: -existenăa 
unor neîntelegeri între asociaţi; 
-în situaţia unor probleme finan-
ciare sau personale ale asocia-
ţilor; -existenţa unor dificultăţi în 
comunicarea dintre asociaţi, care 
conduc la realizarea cu întârziere 
/nerealizarea obiectivelor socie-
tăţii; -în cazul în care vârsta și 
sănătatea asociaţilor nu le mai 
permite continuarea unor activi-
tăţi economice ce implică un 
anumit nivel de stres: pensionare, 
probleme de sănătate; -în cazul în 
care asociaţii nu sunt de acord cu 
o modificare adusa actului consti-
tutiv cu privire la schimbarea 
obiectului principal de activitate, 
mutarea sediului societăţii în 
străinătate, schimbarea formei 
societăţii, fuziunea sau divizarea 
societăţii. Retragerea asociaţilor 
va putea fi aprobată cu majori-
tatea voturilor parţilor sociale 
deţinute de asociaţii prezenţi în 
Şedinţa Adunării Generale Extra-
ordinare“. Celelalte menţiuni 
prevăzute în art. 24 cap. IX  
rămân neschimbate. 2. Diverse. 3. 
Aprobarea mandatării dl. Gusta 
Gabr ie l  Vas i l e  în  vederea 
semnării Hotărârii A.G.E.A, a 
Actului Constitutiv actualizat, 
precum și îndeplinirea tuturor 
formalităţilor prevăzute de lege 
pentru înregistrarea Hotărârilor 
AGEA la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul București. Mandatarul 
poa te  împutern ic i i  o  a l tă 
persoană pentru îndeplinirea 
acestor formalităţi. În cazul în 
care nu sunt întrunite condiţiile 
de cvorum prevăzute de Actul 
Constitutiv al societăţii la prima 
convocare,  Adunarea Extraordi-
nară a Asociaţilor SC UTIL 
GRANT SRL se va întruni, la a 
doua convocare în data de 
21.06.2019, ora 14, în aceeași 

locaţie.  Președintele Consiliului 
de Administraţie, Dl. Gusta 
Gabriel Vasile.

l Administratorul special al S.C. 
Comat Filaret S.A. în reorgani-
zare având ca Administrator 
Judiciar pe Evoinsol SPRL, cu 
sediul în Bucureţti, str. Doina, nr. 
17, sector 5, cu număr de ordine 
l a  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/8034/2007, cod unic de înre-
gistrare RO 21614895: Convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor S.C. Comat 
Filaret S.A. pentru data de 
09.07.2019 ora 12:00 la sediul 
societăţii din str. Doina, nr. 17, 
sector 5, București, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Cumpă-
rarea în perioada executării 
planului de reorganizare sau 
după ieșirea din insolvenţă, prin 
negociere directă și/ sau licitaţie 
publică a unui imobil în Bucu-
rești, compus din teren intravilan 
c o n s t r u i b i l ,  î m p r e u n ă  c u 
construcţiile edificate pe teren. 2. 
Mutarea sediului societăţii S.C. 
Comat Filaret S.A. la adresa 
imobilului care va fi cumpărat. 3. 
Împuternic irea  dlui  Chiru 
Constantin, cetăţean român, 
CNP 1620703400332, născut la 
data de 03.07.1962, în comuna 
Vidra, jud. Ilfov, domiciliat în 
București, str. Ion Conea nr. 34A, 
sector 5, să negocieze și/ sau să 
liciteze preţul de cumpărare al 
terenului și al construcţiilor edifi-
cate pe acesta și să ne reprezinte 
interesele societăţii  în faţa 
oricăror persoane fizice, juridice 
sau autorităţi publice pentru 
îndeplinirea tuturor formalită-
ţilor necesare cumpărării imobi-
lului menţionat la pct. 1 de mai 
sus, în acest sens putând negocia 
clauzele antecontractului și 
contractului de vânzare-cumpă-
rare, putaând angaja avocaţi, 
experţi, agenţi/ agenţii imobiliari/ 
imobiliare, putând solicita și 
ridica orice fel de acte, plăţi orice 
fel de comisioane și onorarii și 
semna, în numele nostru și pentru 
noi, în faţa notarului public, 
antecontractul și/ sau contratul 
de vânzare cu privire la imobil, ne 
va putea reprezenta cu depline 
puteri în faţa oricărei unităţi 
bancare în vederea plăţii preţului 
vânzării, chiar și a avansurilor 
din preţ, eventual a deschiderii 
contractului de cont escrow și în 
general, va putea semna oriunde 
va fi necesar, semnătura sa fiin-
du-ne pe deplin opozabilă. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului 
de validitate Adunarea Generală 
Extraordinară se va ţine la sediul 
societăţii în data de 10.07.2019 
orele 12:00. Acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor până la 
sfârșitul zilei de 05.07.2019 vor 
putea participa la Adunarea 
Generala Extraordinară prin 
simpla proba a identităţii aces-
tora făcută cu actul de identitate 
sau cu procura specială data în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare și Actul Constitutiv al 
Soc ietăţ i i .  Formulare le  de 
procură specială se pot obţine de 
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la sediul S.C. Comat Filaret S.A. 
începând cu data de 10.06.2019. 
Procurile speciale pentru repre-
zentare vor fi depuse la registra-
tură societăţii până la data de 
05.07.2019.

LICITAŢII
l Penitenciarul Aiud organizează 
în data de 14.06.2019, ora 10.30, 
licitaţie publică cu strigare pentru 
închirierea a două spaţii pentru 
amplasarea distribuitoarelor auto-
mate pentru băuturi calde și reci și 
gustări de tip snack. Documen-
taţia de atribuire se poate obţine 
gratuit de la sediul unității, 
telefon: 0258.861.021, int.126, fax: 
0258.863.575, e-mail: achizitii.
paiud@anp.gov.ro.

l SC Lanțul Carpatin Impex 
SRL, în faliment, vinde spațiu 
producție- prelucrare carne, 
compus din: hală în suprafață de 
920mp, rețea interioară de forță, 
fosă septică vidanjabilă de 75mc, 
platformă betonată de 831mp, puț 
forat la 76m adâncime, împrej-
muire, mijloace fixe tehnologice, 
modul PVC, anexă centrală și 
teren în suprafață de 3.420mp, 
care  formează  uni tatea  de 
producție din satul Bratasanca, 
comuna Filipeștii de Târg, județul 
Prahova la prețul de 302.362Euro, 
la care se va adăuga TVA. Mijloa-
cele fixe tehnologice se compun 
din panouri termoizolante, agre-
gate frigorifice, vaporizatoare, 
compresoare frigorifice, conden-
sator, tablouri electrice, evaporator 
18.800 w, panou sterilizator. 
Ședințele de licitații se vor ține la 
ora 12.00 în datele de 18, 21, 24 și 
28  iunie 2019. Relații la telefon: 
0722.239.790. 

l SC Lanțul Carpatin Impex 
SRL, în faliment, vinde: un auto-
turism Peugeot 307, diesel, an 
fabricație 2005, la prețul de 
6.407Lei, plus TVA. Relații la 
telefon: 0722.239.790.

l SC Lanțul Carpatin Impex 
SRL, în faliment, vinde utilajele 
tehnologice (celulă f ierbere 
afumare, mașini de tocat carne, 
fierăstrău, malaxor, tumbler, 
pompa injectat, cazan fierbere, 
mașină de umplut cârnați, mașină 
fulgi gheață, mașină ambalat, 
vitrine și congelatoare, cimbere, 
forma șuncă și altele) folosite în 
procesul  de producție- prelucrare 
carne, precum și obiecte de 
inventar. Ședințele de licitații se 
vor ține la ora 12.00 în datele de 
18, 21, 24 și 28 iunie 2019. Relații 
la telefon: 0722.239.790. 

l CNCAF „Minvest” SA Deva, 
cu sediul în Deva, Piața Unirii, 
nr.9, județul Hunedoara, tel./fax: 
0254.213.040/0254.231.641, înre-
g i s t r a t ă  l a  O R C  s u b  n r.
J20 /333 /1999 ,  având  CUI : 
RO2117946, își manifestă intenția 
de realizare a unei asocieri în 
participație în vederea extracției, 
prelucrării și comercializării în 
comun a nisipurilor cuarțoase din 

cariera Făgetul Ierii, jud.Cluj. 
Criteriile de selecție sunt prevă-
zute în caietul de sarcini, care 
poate fi achiziționat de la sediul 
c o m p a n i e i ,  î n  p e r i o a d a 
03.06.2019-11.06.2019, între orele 
8.00-15.30, la prețul de 5.000Lei 
(fără TVA). Scrisorile de interes 
vor fi depuse până la data de 
25.06.2019, ora 10.00, la sediul 
companiei.

l S.C Oaky Service SRL prin 
lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
bunul imobilul Motel P+E+M in 
suprafata construita desfasurata 
de 1.718,86 mp, situat in Comuna 
Telega sat Telega, str. Bailor nr. 
1335 la pretul de 65.675 EUR plus 
TVA, pret redus cu 75%. Licitatiile 
vor avea loc in zilele de 7, 11, 18 si 
21 iunie 2019, orele 12 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. 
Regulamentul de vanzare si 
caietul de sarcini se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Relati i  suplimentare la tel . 
0728.878298.

l 1.Informatii generale privind 
concedentul, in special denu-
mirea, codul fiscal,  adresa, 
numarul de telefon/ fax/ sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: U.A.T. Comuna Fanta-
nele judetul lasi,CIF: 16407184, 
cu sediul la Primaria Fantanele, 
din localitatea Fantanele, strada 
Principala nr.147; email: prima-
riafantaneleiasi@yahoo.com. 
E-mail securizat: contact@comu-
nafantaneleiasi.ro. Persoana de 
contact: Iftimiciuc Mihai, tel.: 
0760245525; 2.U.A.T. Comuna 
Fantanele, judetul Iasi, scoate la 
licitatie publica deschisa cu oferta 
in plic inchis, respectiv, dupa caz, 
negociere directa a spatiilor 
disponibile din cladirea Dispensa-
rului uman, af lat in domeniul 
public, pentru activitati medicale, 
dupa cum urmeaza: Descrierea 
spaţiului: 1.Stationar pentru copii 
(4,00 m x3,80  m) = 15,20 mp; 
2.Magazie (2,50 x 1,50) = 3,75 
mp; 3.Camara (2,30 x 2,50) = 
12,65 mp; 4.Sala de travaliu (4,00 
x 2,50) = 10,00 mp; 5.Bucatarie 
3,20 x 2,30 =7,36 mp. Total spatiu 
= 53,91 mp. Spatii comune: 1.
Spalatorie (wc) 3,30 x 1,50 = 4,95 
mp; 2. Sala 5,50 x 4 ,00 m = 22,00 
m. Spatiile dispun de energie 
electrica, apa/canal, acces la 
drum asfaltat. 3.Informatii gene-
rale privind participantii: La lici-
tatie pot participa persoane fizice, 
juridice (legal constituite) romane 
sau straine, care respecta preve-
derile Regulamentului si Caie-
tului de sarcini, puse la dispozitie. 
4.Informatii privind documen-
tatia de atribuire: Documentatia 
se gaseste la Serviciul financiar 
contabil din aparatul de speciali-
tate al  primarului comunei 
Fantanele, jud.Iasi, se poate 
obtine pe baza unei cereri scrise, 
de luni pana vineri intre orele 
10.00 – 14.00. 4.1.Documentatia 
de atribuire costa 20 lei iarsuma 
se achitala casieria unitatii. 

4.2.Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor pana la:20.06.2019, 
ora 14.00. 4.3.Data limita pentru 
raspuns la clarificarile solicitate 
24.06.2019 ora 14.00; 5.Informatii 
privind ofertele: Ofertele se 
depun la sediul unitatii. 5.1.Data 
limita de depunere a ofertelor: 
25.06.2019, ora limita 14.00. 
5.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Primaria Comunei 
Fantanele, judetul Iasi, Strada 
Principala nr.147, cod 707196. 
5.3.Numarul de exemplare in care 
trebuie depusa fiecare oferta: 1 
exemplar (original).Data si locul 
la care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofertelor: 
25.06.2019, Ora : 16.00, Primaria 
Fantanele, judetul Iasi, Strada 
Principala nr.147. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon, 
telefax si/sau adresa de e-mail ale 
instantei competente in solutio-
narea litigiilor aparute si terme-
nele pentru sesizarea instantei: 
Tribunalul Iasi strada Elena 
Doamna nr.1A, sectia Contencios 
administrativ. 8.Data transmiterii 
anuntului licitatiei catre insti-
tutiile abilitate in vederea publi-
carii: 03.06.2019.

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpati SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: Proprietate 
imobil iara Spatiu comercial 
(parter si subsol) situat in str. 
General Petre Popovat nr. 29-31, 
sector 6, Bucuresti, suprafata 
utila parter 256,42 mp, suprafata 
subsol 22,12 mp + teren in cota 
indiviza de 1/3 din suprafata 
totala de 779 mp, conform masu-
ratorilor cadastrale, apartinand 
SC Petroconstruct Carpati SRL. 
Pretul de pornire al licitatiei 
pentru proprietatea imobiliara 
este de 172.099,85 euro. Pretul 
Caietului de sarcini este de 500 
lei, exclusiv TVA. Prima sedinta 
de licitatie a fost fixata la data 
de 10.06.2019, ora 14.00. Partici-
parea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul 
n r .  R O 9 5 C E C E -
B31701RON2243676 deschis la 
C E C  B A N K  S A  S u c u r s a l a 
Alexandru Obregia,pana la data 
si ora stabilite pentru sedinta de 
licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei; 
-achizitionarea pana la data si 
ora stabilite pentru sedinta de 
licitatie a Caietului de sarcini ce 
se achită prin OP in contul nr. 
RO 43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la ING BANK - 
Sucursala Dorobanti, pe seama 
lichidatorului  judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul lichidatorului 
judiciar  din Bucureșt i ,  Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar  din Bucurest i ,  Str. 
Buzesti nr. 71, et.5, sector 1. 
Pentru relat i i  supl imentare 
sunati la telefon 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 

l Anunț publicitar privind aren-
darea unui teren cu destinația 
agricolă -categoria de folosință 
neproductiv, proprietatea privată 
a județului Ialomița, situat în 
extravilanul comunei Giurgeni. 
La sediul Consiliului Județean 
Ialomița, situat în municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, 
județul Ialomița, va avea loc la 
data de 25.06.2019, ora 11.00, 
licitație deschisă în vederea atri-
buirii prin arendare a unui teren 
cu suprafața de 104,7479ha, 
teren cu destinație agricolă -cate-
goria de folosință neproductiv, 
situat în extravilanul comunei 
Giurgeni, aparținând domeniului 
privat al județului Ialomița, în 
vederea arendării pentru creș-
terea animalelor, conform Hotă-
râr i i  Cons i l iu lu i  Județean 
Ialomița nr.69 din 30.05.2019. 
Terenul menționat mai sus se 
arendează pe o perioadă de: 6 ani 
de la data semnării contractului 
de arendare. Arendașul poate 
solicita în scris, cu minim 6 luni 
înainte de expirarea duratei 
contractului de arendă, arendato-
rului reînnoirea acestui contract, 
potrivit art.1848, alin.(1) din 
Codul Civil. Contractul se poate 
reînnoi pe un termen egal cu cel 
inițial prin Hotărâre a Consi-
liului Județean Ialomița. Arenda 
minimă de pornire a licitației este 
de 140,00Lei/ha/an. -Procedura 
de arendare: licitație deschisă. 
-Lansarea anunțului publicitar: 
în 3 zile lucrătoare de la data 
aprobării documentației de aren-
dare prin hotărâre de Consiliu 
Județean Ialomița. -Criteriul de 
atribuire al contractului de aren-
dare este cel mai mare nivel al 
arendei  ofertate :  le i /ha/an. 
-Garanția de participare: în 
cuantum de 5% din suma dato-
rată arendatorului, cu titlu de 
arendă minimă (de la care se 
pornește licitația pentru primul 
an al arendei, calculată la supra-
fața de 104,7479ha). -Caietul de 
sarcini se poate procura începând 
cu data publicării anunțului 
publicitar de la sediul Consiliului 
Județean Ialomița. -Caietul de 
sarcini împreună cu instrucțiu-
nile privind organizarea și desfă-
șurarea procedurii de arendare se 
pot achiziționa la prețul de 20Lei. 
-Termenul-limită de depunere a a 
ofertelor este data de 24.06.2019, 
ora 16.30, la registratura Consi-
liului Județean Ialomița. -Data 
primirii solicitări de clarificări: 
14.06.2019.  -Deschiderea și 
evaluarea ofertelor va avea loc în 
data de 25.06.2019, ora 11.00, la 
sediul Consil iului Județean 
Ialomița. -Valabilitatea ofertelor: 
90 zile de la data depunerii. 
-Limba de redactare a ofertei: 
română. -Comunicarea rezulta-
tului licitației: în termen de 3 zile 
lucrătoare de la stabilirea ofertei 
câștigătoare. -Încheierea contrac-
tului de arendare: în termen de 7 
zile lucrătoare de la data la care 
arendatorul a informat ofer-
tantul despre acceptarea ofertei 
sale. -Informații suplimentare: la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 

0243.230.201,  int .244,  fax : 
0243.233.000, Compartiment 
Patrimoniu Public și Privat, 
persoană de contact: consilier 
Șelaru Gheorghe.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfă 
pe numele Popescu Petrică. Il 
declar nul.

l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa si Permis auto 
ctg. B, C, E emise pe numele Onea 
Alexandru Ioan. Le declar nule.

l Pierdut Certificat Înregistrare și 
Certificat Constatator de la sediul 
social al Decotecnic International 
SRL, din Piața 1 Mai, nr.1-2, et.5, 
ap.5, camera nr.5, Cluj-Napoca, 
jud.Cluj, CUI: RO18634159, 
J12/555/2010. Societatea le declară 
nule.

l Pierdut Certificat de Înregis-
trare seria B3253005/11.02.2016 și 
C e r t i f i c a t  C o n s t a t a t o r  n r. 
7067/09.02.2016 al societății 
F o r a j e  B u d a v a r i  S R L , 
CUI:35169747, J5/1716/2016. Le 
declar nule.

l S.C. Fabrica Delivery S.R.L, 
C U I :  3 4 7 7 0 6 1 6 ,  n r. i n r e g . 
J40/8609/2015, cu sediul social Str.
Intrarea Ovidiu, Nr.6, Lot 5, Parter, 
Cam.7, Sector 4, Bucuresti, pierdut 
carte interventie si registrul special 
a AMEF model FP - 700, tip 
expressoft Imprimanta fiscala, 
serie DB4700015172, seria fiscala 
6000339083 instalata la pct de 
lucru Splaiul Unirii, nr.160, Corp 
c3, Aripa 2, et.2, cam.25-33, sector 
4, Bucuresti  Le declaram nule.

l S.C. Fabrica Delivery S.R.L, 
C U I :  3 4 7 7 0 6 1 6 ,  n r. i n r e g . 
J40/8609/2015, cu sediul social Str.
Intrarea Ovidiu, Nr.6, Lot 5, 
Parter, Cam.7, Sector 4, Bucuresti, 
pierdut carte interventie si regis-
trul special a AMEF model FP - 
700, tip expressoft Imprimanta 
fiscala, serie DB4700015173, seria 
fiscala 4000339084 instalata la pct 
de lucru Splaiul Unirii, nr.160, 
Corp c3, Aripa 2, et.2, cam.25-33, 
sector 4, Bucuresti  Le declaram 
nule.

l S.C. Fabrica Delivery S.R.L, 
C U I :  3 4 7 7 0 6 1 6 ,  n r. i n r e g . 
J40/8609/2015, cu sediul social Str.
Intrarea Ovidiu, Nr.6, Lot 5, 
Parter, Cam.7, Sector 4, Bucuresti, 
pierdut carte interventie si regis-
trul special a AMEF model FP - 
700, tip expressoft Imprimanta 
fiscala, serie DB4700015174, seria 
fiscala 1000339085 instalata la pct 
de lucru Splaiul Unirii, nr.160, 
Corp c3, Aripa 2, et.2, cam.25-33, 
sector 4, Bucuresti  Le declaram 
nule.

l Pierdut legitimaţie taxi acces 
Aeroport Otopeni, emisă de Aero-
portul Otopeni pe numele Pașc 
Nicolae Adrian pe firma Anna 
Best Taaxi SRL. O declar nulă.


