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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

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

l Angajăm montatori tâmplărie 
aluminiu, pereți cortină, comparti-
mentări office, cu sau fără experiență. 
Contract de muncă, program de 
lucru de luni-vineri, între orele 8.00-
17.00. 0737.091.503.

l SC Pan David JCL SRL angajează 
șoferi autoturisme și camionetă. 
Cerințe: permis de conducere cat. B, 
studii medii. Tel.0724.200.024.

l SC Gebaude Burgelich SRL Boto-
șani angajează: zugrav - 2 persoane 
cunoscători ai limbilor rusă și 
germană. Telefon: 0755.016.929 
-programări și relaţii: gebaudeburge-
lich@gmail.com pentru primiri CV.

l Liceul Tehnologic „Sf.Dimitrie”, 
cu sediul în localitatea Teregova, str.
Principală, nr.349, judeţul Caraș-Se-
verin, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de mediator școlar, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 31.05.2019, 
ora 14.00; -Proba interviu în data de 
03.06.2019, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare (cu diplomă de 
licență) cu specializarea asistență 
socială ori absolvirea cu diplomă de 
bacalaureat a oricărui alt profil liceal, 
urmată de un curs de formare profe-
sională cu specializarea mediator 
școlar, recunoscut; -vechime: 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Liceului 
Tehnologic „Sf.Dimitrie” Teregova. 
Relaţii suplimentare la sediul Lice-
ului Tehnologic „Sf.Dimitrie”, 
persoană de contact: Grozăvescu 
Linda, telefon: 0255.260.293.

l Primăria Orașului Băile Hercu-
lane, cu sediul în localitatea Băile 
Herculane, str.M.Eminescu, nr.10, 
județul Caraș-Severin, organizează în 
baza HG nr.286/2011 concurs pentru 
ocuparea unor funcții contractuale 
vacante din cadrul Serviciului Public 
de Gospodărie Comunală al Orașului 
Băile Herculane: -Șofer II, 2 posturi 
în cadrul Compartimentului Trans-
port Public Local. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii medii/profesionale atestate cu 
diplomă; -permis de conducere, cate-
goria B, C, D; -atestat de transport 
persoane; -disponibilitate la program 
de lucru în weekend; -condițiile 
minime de vechime necesare partici-
pării la concursul de recrutare: 3 ani. 

Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.06.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
06.06.2019, ora 10.00. -Muncitor 
necalificat, 2 posturi în cadrul 
Compartimentului Spații Verzi: 
-studii -nu e cazul; -condițiile minime 
de vechime -nu e cazul. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba practică în 
data 03.06.2019, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 06.06.2019, ora 
13.00. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor este 23.05.2019, ora 15.30, 
la sediul Primăriei Orașului Băile 
Herculane. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Orașului Băile 
Herculane, Comp.Resurse Umane, 
persoană de contact: Puie Monica, 
telefon: 0255.560.439.

l Școala Gimnazială Luna de Sus, 
cu sediul în localitatea Luna de Sus, 
str.Principală, nr.369, judeţul Cluj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 0,5 
post administrator financiar I, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 31 mai 2019, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 31 
mai 2019, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare, cu examen de 
licență în domeniul științelor econo-
mice; -vechime în specialitatea 
postului minimum 3 ani; -cunoștințe 
de operare PC: Windows, Microsoft 
Office, Internet Explorer; -cunoștințe 
de utilizare a programelor de contabi-
litate; -cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională- nivel mediu. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
instituției. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Luna de Sus, 
persoană de contact: Sîmboan Miha-
iela-Lucia, telefon: 0745.016.327, fax: 
0264.266.622, e-mail: sclunadesus@
yahoo.com.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post vacant pentru funcţia 
publică: Direcția Investiții și Servicii 
Publice- Serviciul Investiții și Servicii 
Publice- Compartimentul Investiții 
Publice: 1.Un post funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, gradul 
profesional principal. Condiţii de 
participare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 

de licenţă sau echivalentă, în dome-
niul fundamental Științe inginerești, 
domenii de studii: -inginerie civilă; 
-ingineria instalațiilor; -inginerie 
industrială; -inginerie mecanică; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani; -cunoștinţe IT- nivel 
mediu. Programul concursului: 
-09.05.2019 -publicitate concurs; 
-07.06.2019 -ora 10.00 -susţinere 
probă suplimentară de testare a 
cunoștinţelor în domeniul IT -nivel 
mediu; -10.06.2019 -ora 11.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Data și ora susţinerii inter-
viului se afișează odată cu rezultatele 
la proba scrisă. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului Jude-
ţean Ialomiţa. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului, începând 
cu data de 09.05.2019, ora 8.00, și 
până în data de 28.05.2019, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse 
Umane.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante de 
muncitori, pe durată nedeterminată: 
-1 post de muncitor necalificat, 
treapta I, nivel studii M/G, la Servi-
ciul Administrativ, aproviziona-
re-transport; -1 post de muncitor 
calificat -fochist, treapta IV, nivel 
studii M/G, la Atelierul de întreținere 
și reparații instalații, utilaje, clădiri; 
-1 post de muncitor calificat -electri-
cian, treapta I, nivel studii M/G, la 
Atelierul de întreținere și reparații 
instalații, utilaje, clădiri; -1 post de 
muncitor calificat -lăcătuș mecanic, 
treapta I, nivel studii M/G, la Ateli-
erul de întreținere și reparații insta-
lații, utilaje, clădiri. Condiţii specifice 
de participare: -pentru postul de 
muncitor necalificat, treapta I: 
-diplomă de studii medii/generale; 
-pentru postul de muncitor calificat, 
treapta IV -fochist: -calificare în 
meserie; -diplomă de studii medii/
generale; -pentru postul de muncitor 
calificat, treapta I -electrician: -califi-
care în meserie; -9 ani vechime în 
meserie; -diplomă de studii medii/
generale; -pentru postul de muncitor 
calificat, treapta I -lăcătuș mecanic: 
-calificare în meserie; -9 ani vechime 
în meserie; -diplomă de studii medii/
generale. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă  Slat ina  în  data  de 
03.06.2019, ora 9.00 -proba scrisă și în 
data 07.06.2019, ora 9.00 -proba 
interviu. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNO, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului ,  până în  data  de 
22.05.2019, ora 16.00, și trebuie să 

conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obține la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.RUNO 
sau la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Club Sportiv NATIONAL SEBIȘ, 
jud.Arad, organizeaza concurs pentru 
ocuparea, pe durata determinata de 
trei ani, a postului contractual vacant 
de conducere, de Director al Clubului 
Sportiv „NATIONAL” Sebis Probele 
stabilite pentru concurs sunt: selectia 
dosarelor, proba scrisa si interviul in 
cadrul careia se va sustine si Proiectul 
de management. Nivelul studiilor 
necesare participarii la concurs: supe-
rioare. Concursul se organizeaza la 
sediul Clubului Sportiv National 
Sebis, in ziua de 04.06.2019, ora 
10:00, interviul in data de 06.06.2019, 
ora 14.30; dosarele complete de 
concurs intocmite conform art.6 din 
H.G.nr.286/2011 modificata de H.G. 
1027/2014, se depun la sediul 
Clubului Sportiv National Sebis in 
termen de maximum 10 zile lucra-
toare de la data publicarii in Moni-
torul Oficial al Romaniei, Partea 
a-III-a. Conditiile generale si specifice 
pentru ocuparea postului vacant sunt 
cele legate de nivelul studiilor care 
trebuie sa fie: 1.Absolventi de studii 
universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare 

de lunga durata, absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta; 2.Studii de 
master sau postuniversitare absolvite 
in domeniul economic, administratie 
publica, management. 3.Vechime in 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tarii functiei minimum 5 ani. 4.Depu-
nerea unui Proiect de management 
care sa cuprinda: o proiectie funda-
mentala a bugetului de venituri si 
cheltuieli a Clubului Sportiv, pentru 
perioada 2019-2022, strategii, 
programe, proiecte, masuri concrete, 
cuantificabile ce vor fi avute in vedere 
in perioada de executare a contrac-
tului de management; Documentele 
pentru intocmirea dosarului de 
concurs se afiseaza la sediul Clubului 
Sportiv National Sebis. Relatii supli-
mentare se pot obtine la telefon 
0257/310013 sau la sediul Clubului 
Sportiv National Sebis.

l Primăria Orașului Videle, judeţul 
Teleorman, organizează în perioada 
10.06.2019 -13.06.2019 la sediul său 
din orașul Videle, strada Republicii, 
nr. 2, concurs de ocupare prin recru-
tare a funcţiei publice de execuţie 
vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional superior, Comparti-
mentul Achiziţii Publice din cadrul 
Serviciului Dezvoltare Urbană al 
Direcţiei Arhitectului Șef din cadrul 
aparatului de specialitate al prima-
rului orașului Videle, judeţul 
Teleorman. Condiţiile generale de 
ocupare a unei funcţii publice sunt 
cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2) privind Statutul funcţi-
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onarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice de participare la concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă, anterior menţio-
nată, sunt următoarele: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul: 1.Ştiinţe economice; 2.Ştiinţe 
juridice; 3.Ştiinţe inginereşti. -minim 
7 ani vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Oraşului Videle, data 
propusă pentru desfăşurarea probei 
scrise fiind 10.06.2019, ora 10.00, 
respectiv  data de 13.06.2019 -ora 
12.00 pentru desfăşurarea interviului. 
Dosarele de participare la concurs se 
pot depune la secretarul comisiei de 
concurs -Direcţia Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Autorizări 
Taximetrie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a şi 
vor conţine, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 alin. (1) 
din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: sediul 
Primăriei Oraşului Videle, str. Repu-
blicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul 
Teleorman, telefon: 0247/453017 
interior 106, fax: 0247/453015, e-mail: 
primariavidele@yahoo.com, persoana 
de contact :  Vochin Nicoleta 
-inspector. Condiţiile de participare la 
concurs aprobate şi bibliografia, 
precum şi atribuţiile prevăzute în fişa 
postului se afişează la sediul institu-
ţiei şi se publică pe site-ul www.
primariavidele.ro.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Bucureşti, cu sediul în str. Radu Vodă 
nr.26-26 A, sector 4, Bucureşti, orga-
nizează concurs în vederea ocupării 
următoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante: 1 funcţie publică de 
execuție vacantă de inspector, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul 
Serviciului Economic, Financiar şi 
Achiziţii Publice -Biroul Financiar 
Contabilitate. Condiţiile  de partici-
pare sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor 
economice; -Perfecționări (speciali-
zări): -Cunoştințe de operare/progra-
mare pe calculator (necesitate şi 
nivel): -cunoştințe operare nivel 
mediu (excel, word) atestate cu 
diplomă sau certificat. -vechime 
minimă în specialitatea studiilor: 7 
ani. 1 funcţie publică de execuție 
vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent din cadrul Servi-
ciului Economic, Financiar şi Achi-

ziţii Publice –Biroul Resurse Umane. 
Condiţiile de participare sunt: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă;-Perfecţio-
nări (specializari): Cunoțtințe de 
operare /programare pe calculator 
(necesitate şi nivel): cunoştințe 
operare nivel mediu (excel, word) 
atestate cu diplomă sau certificat. 
-Vechime minimă în specialitatea 
studiilor: 1 an.1 funcţie publică de 
execuție vacantă de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional debutant din 
cadrul Biroului Legislaţie Contencios 
Administrativ;Condiţiile  de partici-
pare sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă profil ştiințe juridice, 
specialitatea Drept; -Perfecţionări 
(specializari): Cunostinte de operare/
programare pe calculator (necesitate 
şi nivel); -Vechime minimă în specia-
litatea studiilor. Concursul se desfă-
şoară la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Bucureşti din str. 
Radu Vodă nr.26-26 A, sector 4, în 
data de 11.06.2019, ora 10,30 –proba 
scrisă. Data şi ora susţinerii inter-
viului se va afişa odată cu rezultatele 
la proba scrisă. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul Inspec-
toratului Teritorial de Muncă Bucu-
reşti –Biroul Resurse Umane, în 
perioada 09.05.2019 –28.05.2019 
inclusiv.Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la doamna Stan Elena 
Corina, inspector: str. Radu Vodă 
nr.26-26 A, sector 4, Bucureşti, telefon  
021.330.16.16/222, fax 021 3317614 şi 
e-mail:elenacorina.stan@itmbucu-
resti.ro. 

l Clubul Sportiv Sicula. Anunţ 
concurs pentru ocuparea funcţiei de 
consilier economic. Clubul Sportiv  cu 
sediul în Sicula, nr.200, jud. Arad, 
conform H.G. nr. 286/2011 modifi-
cată şi completată cu H.G. nr. 
1027/2014, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei vacante de 
consilier economic pe perioadă nede-
terminată. Condiții generale:-are 
cetăţenie română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România;-cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit;-are vârsta minimă 
reglementată de prevederile lega-
le;-are capacitate deplină de exerciţi-
u ; - a r e  o  s t a r e  d e  s ă n ă t a t e 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate;-îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs;-nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 

cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea.Condiții specifice:S-
tudii economice de lungă durată/
studii universitare de licență  în 
domeniul economic;Vechime în exer-
citarea funcției de contabil de minim 
1 an;Cunoştințe operare pe calculator.
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor:30 mai 2019, 
ora 10.00: proba scrisă;3 iunie 2019, 
ora 10.00: proba interviu. Pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor 
prezenta un dosar de concurs care va 
conţine următoarele documente:-Ce-
rerea de înscriere adresată conducă-
torului unității;-Copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz;-copiile documentelor care atestă 
nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor speciali-
zări;-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în copie;-adeve-
rinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către  
unităţile sanitare abilitate;-Cazier 
judiciar;-Curriculum vitae.Actele 
anexate la dosarul de concurs vor fi 
prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.

l Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 
cu sediul în oraşul Măgurele, str.Călu-
găreni, nr.12, judeţul Ilfov, cod poştal 
077125, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: -3 
posturi de cercetător ştiinţific, gradul 
III (CS3), în domeniul Fizica Pămân-
tului -Seismologie; -4 posturi de 
cercetător ştiinţific (CS), în domeniul 
Fizica Pământului -Seismologie; -2 
posturi de asistent cercetare ştiinţifică 
în domeniul Fizica Pământului 
-Seismologie, după cum urmează: -1 
post pentru sediul central, situat în 
oraşul Măgurele, str.Călugăreni, 
nr.12, judeţul Ilfov; -1 post pentru 
Observatorul Seismologic Dobrogea 
-Eforie Nord. Condiţiile de concurs şi 
actele necesare înscrierii sunt afişate 
la sediul INCDFP, din str.Călugăreni, 
nr.12, oraş Măgurele, jud.Ilfov, şi pe 
pagina web (www.infp.ro). Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
INCDFP -Compartimentul Resurse 
Umane, în termen de 30 de zile calen-
daristice de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la Compartimentul Resurse 
Umane, tel.021.405.06.70, int.128.

CITATII
l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita 

Miclescu Mihaela, domiciliată  în 
comuna Buneşti, sat Teiuşu, județul 
Vâlcea, în calitate de intimată, în 
dosarul civil nr. 858/90/2019, cu 
termen de judecată la data de 
10.05.2019, având ca obiect înlocuire 
măsură de protecție specială, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Stimate domnule Gabor Boros, în 
calitate de intimat în dos. civ. nr. 
15925 / 197 / 2018, sunteți chemat la 
Judecătoria Braşov, cu sediul în mun. 
Braşov, str. 15 Noiembrie, nr. 45, jud. 
Braşov, sala J1, complet C17, în data 
de 29 mai 2019, ora 09.00, în contra-
dictoriu cu Unitatea Administrativ – 
Teritorială Municipiul Codlea, 
Serviciul Impozite şi Taxe Locale, 
prin primar, cu sediul în mun. 
Codlea, str. Lungă, nr. 33, jud. Braşov, 
în calitate de petent. În caz de nepre-
zentare 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 convenți-
onal ori prin funcționarul sau 
persoana însărcinată cu primirea 
corespondenței pentru un termen de 
judecată, cel citat este prezumat că 
are în cunoştință şi termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru 
care citația i-a fost înmânată. 

l Stimate domnule Gabor Gabor 
Ioan, în calitate de intimat în dos. civ. 
nr. 16665 / 197 / 2018, sunteți chemat 
la Judecătoria Braşov, cu sediul în 
mun. Braşov, str. 15 Noiembrie, nr. 45, 
jud. Braşov, sala J2, complet C28, în 
data de 27 mai 2019, ora 09.00, în 
contradictoriu cu Unitatea Adminis-
trativ – Teritorială Municipiul 
Codlea, Serviciul Impozite şi Taxe 
Locale, prin primar, cu sediul în mun. 
Codlea, str. Lungă, nr. 33, jud. Braşov, 
în calitate de petent. În caz de nepre-
zentare 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 convenți-
onal ori prin funcționarul sau 
persoana însărcinată cu primirea 
corespondenței pentru un termen de 
judecată, cel citat este prezumat că 
are în cunoştință şi termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru 
care citația i-a fost înmânată.

l Stimate domnule Petcu Alin – 
Şerban, în calitate de intimat în dos. 
civ. nr. 15927 / 197 / 2018, sunteți 
chemat la Judecătoria Braşov, cu 
sediul în mun. Braşov, str. 15 Noiem-
brie, nr. 45, jud. Braşov, sala J1, 
complet C17, în data de 29 mai 2019, 
ora 09.00, în contradictoriu cu 
Unitatea Administrativ – Teritorială 
Municipiul Codlea, Serviciul Impo-
zite şi Taxe Locale, prin primar, cu 
sediul în mun. Codlea, str. Lungă, nr. 
33, jud. Braşov, în calitate de petent. 
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 reprezen-
tant legal sau convențional ori prin 
funcționarul sau persoana însărci-
nată cu primirea corespondenței 
pentru un termen de judecată, cel 
citat este prezumat că are în cunoş-
tință şi termenele de judecată ulteri-
oare aceluia pentru care citația i-a 
fost înmânată. 

l Prin Sentința civilă nr.368 din 
08.04.2019 a Judecătoriei Huşi, dosar 
civil nr.194/244/2019, având ca obiect 
înlocuire amendă cu muncă în folosul 
comunității, s-a admis sesizarea 
formulată de reclamanta Primăria 
Comunei Olteneşti, județul Vaslui, în 
contradictoriu cu pârâtul Pară Ionel, 
domiciliat în satul Curteni, comuna 
Olteneşti, județul Vaslui, şi s-a dispus 
înlocuirea amenzilor contravențio-
nale cu 300 ore muncă în folosul 
comunității.

l Se citează numitul Olteanu 
Gabriel, cu ultimul domiciliu în 
Piteşti, str. Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. A, 
ap. 16, jud. Argeş, pentru termenul 
din 09.05.2019, ora 12,00, la Judecă-
toria Piteşti, în contradictoriu cu 
reclamanta Ştefan Maria, în dosarul 
nr. 1131/280/2013* - ieşire din indivi-
ziune partaj succesoral.

DIVERSE
l SC ENET SA cu sediul în Focşani, 
Bdul Bucureşti nr. 4, județul Vrancea, 
anunță public solicitarea de obţinere 
a autorizaţiei de mediu pentru activi-
tățile de Transporturi prin conducte 
şi Transporturi rutiere de mărfuri. 
Eventualele propuneri şi sugestii din 
partea publicului privind activitatea 
menţionată vor fi transmise în scris şi 
sub semnătură la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Vrancea 
-Focşani, str. Dinicu Golescu nr. 2, 
județul Vrancea, în zilele de luni–joi, 
între orele 8.00–16.00 şi vineri între 
orele 8.00–14.00, în termen de cel 
mult 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l Aurel Cezar Stanciulescu repre-
zentant  al Unitatii Militare 01961 
Otopeni  anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov pentru 
proiectul ORAGANIZAREA DE 
SANTIER, PENTRU REALI-
ZAREA PROIECTULUI DE 
INVESTITIE IMOBILIARA 
„ P L AT F O R M A  I N C A R C A -
RE-DESCARCARE MATERIALE 
PERICULOASE IN CAZARMA 546 
OTOPENI” propus a fi amplasat în 
oraşul Otopeni, județul Ilfov, str.
Zborului, nr.1. NU SE SUPUNE 
E VA L U Ă R I I  I M PA C T U L U I 
ASUPRA MEDIULUI ŞI EVALU-
ĂRII ADECVATE. 1)Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 
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Mediului Ilfov din București, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6,  în 
zilele de luni până joi, între orele 
09:00-13:00, precum și la următoarea 
adresă de internet www.apm-ilfov.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunț, până în data de 18.05.2019.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului.  Denumire județ: 
P r a h o v a .  D e n u m i r e  U AT: 
BĂLȚEȘTI. Sectoare cadastrale: 19, 
23, 24, 25, 33 și 35. OCPI Prahova 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale numerele 19, 23, 24, 
25, 33 și 35 pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art. 
14(alin1) și (2) din Legea cadastrului 
si publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările si 
completările ulterioare. Data de 
inceput a afișării: 17.05.2019. Data de 
sfârșit a afișării: 15.07.2019. Adresa 
locului afișării publice: Primăria 
Bălțești, comuna Bălțești, Str. Bise-
ricii, nr. 23.Repere pentru identifi-
carea locației: centrul satului Bălțești, 
Str. Bisericii, nr. 23, comuna Bălțești.
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Bălțești,  si pe site-ul 
ANCPI. Alte indicatii utile pentru cei 
interesati: tel 0244219023, fax 
0244219486, e-mail primar@primari-
abaltesti.ro. Informații privind 
Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obține de pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l SDEE Muntenia Nord -Structura 
Regională Galaţi, cu sediul în judeţul 
Galați, municipiul/orașul/Galați, str.
Nicolae Bălcescu, nr.35A, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: Creare 
condiţii pentru montare fibră optică 
pe stâlpii de joasă tensiune aparţi-
nând SDEE MN-SR Galaţi, ampla-
sament zona rurală Galaţi, judeţul 
Galaţi, localităţile Blânzi, Coșmești 
Vale, Frunzeasca, Munteni, Ungu-
reni, propus a fi amplasat în intravi-
lanul comunei Corod și intravilanul 
și extravilanul comunei Munteni, jud.
Galaţi. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului APM Galaţi, str.
Regiment 11 Siret, nr.2, Galaţi, și la 
sediul SDEE Muntenia Nord -Struc-
tura Regională Galaţi, str.Nicolae 
Bălcescu, nr.35A, Galaţi, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.30-16.00, și 
vineri, între orele 08.30-13.30. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Galaţi, din str.Regiment 
11 Siret, nr.2, municipiul Galaţi.

l Consiliul Local Sânzieni, comuna 
Sânzieni, str.Principală, nr.337, 

telefon/fax: 0267.366.019, e-mail: 
primaria.sanzieni@gmail.com, cod 
fiscal: 4201821, anunță concurs de 
proiecte în baza Legii nr.350/2005, 
pentru proiectele desfășurate în 
anul 2019, pentru programele, 
proiectele culturale, de sport și 
tineret, sprijinul financiar acordat 
unităților de cult,  după cum 
urmează: Solicitanții trebuie să fie 
persoane fizice sau persoane juri-
dice fără scop patrimonial -asociații 
ori fundații constituite conform 
legii -sau culte religioase recunos-
cute conform legii. Sprijinul minim 
acordat la toate proiectele este de 
1.000Lei, iar aportul propriu 
necesar este de minim 10% din 
valoarea sumei acordate. Un solici-
tant poate să depună cel mult 3 
proiecte. La elaborarea documenta-
țiilor și la derularea finanțării se vor 
avea în vedere prevederile Legii 
nr.350/2005, privind regimul finan-
țărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. La 
prezentarea proiectelor privind 
programele și proiectele culturale și 
de tineret se vor avea în vedere 
prevederilor OG nr.51/1998, privind 
îmbunătățirea sistemului de finan-
țare a programele și proiectele 
culturale, aprobată prin Legea 
nr.245/2001 și modificată și comple-
tată prin OG nr.2/2008, respectiv 
p r e v e d e r i l e  L e g i i  Ti n e r i l o r 
nr.350/2006. La proiectele pentru 
programe și manifestări sportive se 
vor avea în vedere prevederile Legii 
69/2000, a educației fizice și spor-
tului, cu modificările și completă-
rile ulterioare, Ordinului Agenției 
Naționale pentru Sport nr.130/2006, 
a Hotărârii nr.1447/2007, privind 
aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă. Finan-
țarea cheltuielilor instituțiilor de 
cult se realizează conform prevede-
rilor OG nr.82/2001 aprobată prin 
Legea  nr.125 /2002  ș i  a  HG 
nr.1470/2002. Data-limită de depu-
nere a propunerilor de proiecte: 
27.05.2019, ora 14.00. În conformi-
t a t e  c u  a r t . 2 0  a l i n . 2  d i n 
Legea nr.350/2005, din motive de 
urgență, respectarea termenului 
prevăzut la alin.(1) ar cauza preju-
dicii autorității finanțatoare, 
aceasta are dreptul de a accelera 
aplicarea procedurii de selecție de 
proiecte prin reducerea numărului 
de zile, dar nu la mai puțin de 15 
zile. Perioada de selecție și evalu-
area proiectelor:  28.05.2019-
30.05.2019. Proiectele pot fi depuse 
personal la registratura Primăriei 
Comunei Sânzieni sau expediate 
prin poștă cu sosire până la data și 
ora depunerii. Informații suplimen-
tare pot fi obținute la Primăria 
Comunei Sânzieni, Comparti-
mentul Registratură, relații cu 
ONG: 527150, Sânzieni, str.Princi-
p a l ă ,  n r. 3 3 7 ,  t e l e f o n / f a x : 
0267.366.019, e-mail: primaria.
sanzieni@gmail.com. Documen-

tația poate fi descărcată de pe site-
ul: www.sanzieni.ro  din meniul 
„ P r o i e c t e ” .  B u g e t u l  f i n a n -
țării nerambursabile aprobat prin 
H o t ă r â r e a  C o n s i l i u l u i 
Local  nr.18/18.04.2019 este de 
90.000Lei, defalcat pe domenii de 
activitate astfel: -35.000Lei pentru 
sport, -29.000Lei pentru cultură și 
tineret, -26.000Lei pentru susți-
nerea cultelor. Finanțarea neram-
bursabilă acordată din fonduri 
publice unui beneficiar se va face în 
baza unui contract de finanțare 
nerambursabilă încheiat între 
Comuna Sânzieni și beneficiar, în 
urma aplicării procedurii selecției 
publice de proiecte. Selecția ofer-
telor se realizează de către comisia 
de selecție constituite la nivelul 
Cons i l iu lu i  Loca l  Sânz ien i , 
respectiv Comisia Buget-Finanțe și 
Compartimentul Proiecte, conform 
legislației în vigoare.

l Anunt de participare pentru acor-
darea de finantare nerambursabila 
persoanelor fizice sau persoanelor 
juridice fara scop patrimonial, care 
desfasoara activitati nonprofit ie aa 
menite sa sprijine realizarea unor 
obiective de interes public local. 
Autoritatea finanfatoare: UAT - Oras 
Comarnic, cu sediul pe strada Repu-
blicii, nr.104, cod 105700, cod fiscal 
2845761, tel/ fax: 0244.360.076, 
e-mail: secretar.primariacomarnic@
yahoo.com.Reglementari legale 
privind finantarea nerambursabila: - 
Legea 350/2005 privind regimul 
finanfarilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru acti-
vitati nonprofit de interes general; - 
Hotararea Consiliului Local al 
Orasului Comarnic nr. 27 din 12 
aprilie 2019, privind aprobarea buge-
tului local pe anul 2019.Sumele 
alocate din bugetul anului 2019 sunt: 
- 27.000 lei pentru sustinerea activita-
tilor de dezvoltare a schimburilor de 
ordin cultural, social, economic si 
familial cu alte localitati ; - 8.000 lei 
pentru pentru sustinerea activitatilor 
de recuperare gi reabilitare a persoa-
nelor cu handicap. Categorii de soli-
citanfi: orice persoana fizicd sau 
persoana juridica fara scop patrimo-
nial, care desfasoara activitati 
nonprofit menite sa sprijine reali-
zarea unor obiective de interes public 
local. Durata: de la data atribuirii 
contractului de finantare pana in 
14.12.2019. Evaluarea gi selectia 
proiectelor in vederea obtinerii finan-
tarii se va face de cdtre 0 comisie de 
evaluare desemnata de primar, 
proiectul stabilit ca fiind cAstigator, 
fiind ,,cel mai avantajos din punct de 
vedere tehnico-economic’’. Docu-
mentatia pentru elaborarea si prezen-
tarea propunerii de proiect, poate fi 
ridicata de la Biroul Dezvoltare 
Locala, Investitii si Achizitii Publice 
al Primariei Orasului Comarnic, 
telefon 0244.390.931. Termenul 
limita de depunere a cererilor de 
finantare: 10.06.2018, orele 12:00. 

Selectia si evaluarea propunerilor de 
proiecte va avea loc in data de 
11.06.2018, orele 10:00. Programul 
anual al finanfarilor nerambursabile 
au fost publicate in Monitorul Oficial, 
Partea a-VI-a, numarul 68 din 
07.05.2019.

LICITAŢII
l Team Insolv IPURL lichidator 
judiciar al SC Alindo Impex  SRL, 
dosarul 45222/3/2012 Tribunalului 
București,  organizează licitaţie 
publică la sediul lichidatorului judi-
ciar din Tg-Jiu, str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.65, etaj 2, cam.16, jud.Gorj, 
astfel: în data de 03.05.2019, ora 
12.00, urmând a se relua  la data de  
10.05.2019 și 17.05.2019 în aceleași 
condiţii până la adjudecare pentru 
următoarele bunuri: Pantograf 
Ozcelik: 980,70Lei, Pantograf Ozcelik 
981,40Lei, Cazan încălzire 699,30Lei, 
Dacia 1307 Pick-up- 1.151,50Lei. 
Bunuri imobile, data de 03.05.2019, 
ora 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar de 95% din raportul de 
evaluare; Teren 10.341 mp intravilan 
și construcții 660.543,55Lei. În caz de 
neadjudecare, licitația se va relua în 
aceleași  condiț i i  la  data de 
10.05.2019, 17.05.2019, 24.05.2019, 
31.05.2019, 07.06.2019, 14.06.2019 și 
21.05.2019. Taxa de participare la 
licitaţie pentru bunurile mobile/
imobile include costul caietului de 
sarcini și regulamentul de vânzare va 
fi achitată cu numerar la casieria sau 
în contul lichidatorului judiciar. 
Toate persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor sunt invitate 
să anunţe lichidatorul judiciar înainte 
cu 5 zile de data stabilită pentru 
vânzare. Toate persoanele care vor să 
cumpere sunt invitate să se prezinte 
la biroul lichidatorului judiciar din 
Târgu Jiu, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.65, et.2, jud.Gorj și să prezinte 
oferte de cumpărare anterior licita-
t iei .  Relaţi i  suplimentare la 
tel.0253.222.053, 0765.377.527.

l SC LILI’S Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar JUST 
INSOLV SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a urmatoarelor 
bunuri mobile aflate in patrimoniul 
debitoarei: aragaz cu 6 focuri, cuptor 
– 975 lei, calculator Pentium – 127,5 
lei, combina frigorifica – 172,5 lei, 
expresor – 262,5 lei, lada frigorifica 
Zanussi – 285 lei, masina cuburi de 
gheata – 262,5 lei, masina spalat 
Whirlpool – 127,5 lei, vitrina profesi-
onala – 450 lei, autoturism Peugeot 
Partner, an fabr. 2007, stare nesatisfa-
catoare – 2.775 lei, expresor cafea – 
345 lei, hota extractie de perete 
– 547,5 lei, masa refrigerate 2 buc la 
pretul de 600 lei/buc, masina spalat si 
uscat rufe – 127,5 lei, rotisor electric 
– 82,5 lei, spalator 2 cuve – 405 lei, 
aspirator I.nte – 45 lei, casa marcat 
Datecs, 4 buc la pretul de 82,5 lei/buc, 
combina frigorifica Bosch 310 L – 
135 lei, cuptor microunde – 56,25 lei, 

dulap – 45 lei, fier calcat si masa 
Whirlpool – 45 lei, frigider – 11 buc, 
la pretul de 157,5 lei buc, friteusa 
electrica Apexa – 165 lei, lada frigori-
fica 500 L Elx – 457,5 lei, masa – 15 
lei, masa lucru demontabila – 18,75 
lei, masina spalat Gorenje – 142,5 lei, 
mese mici – 24 buc, 15 lei/buc, mese 
mari – 21 buc, la pretul de 135 lei/
buc, minibar Samsung – 22 buc, la 
pretul de 105 lei/buc, scaune – 10 buc. 
la pretul de 67,5 lei buc., spalator 
pahare clatire – 255 lei, televizoare – 
25 buc, la pretul de 75 lei/buc, uscator 
par Valera – 63,75 lei, uscator rufe – 
202,5 lei, uscator rufe Whir-
lpool-202,5 
lei, cafetiera Philips – 33,75 lei, tele-
vizor Funai – 210 lei, Sony mp3 – 
127,5 lei, plita toaster – 675 lei, 
radiator interior – 52,5 lei, uscator 
maini Ino Elise – 270 lei, uscator 
maini Valera – 90 lei, vitrina vin 
Klisman – 1012,5 lei. La preturile de 
mai sus se adauga TVA. Licitatiile 
publice au loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 29.05.2018. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Sedintele de 
licitatie vor avea loc pe data de: 
16.05.2019, 30.05.2019, 06.06.2019, 
20.06.2019, 27.06.2019, 09.07.2019, 
18.07.2019, 30.07.2019, 08.08.2019, 
28.08.2019 orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B. Relatii suplimentare la telefon 
0344104525. 

l Primăria Orașului Bechet, Județul 
Dolj, Str.A.I.Cuza, Nr.100, cod fiscal 
4941390, tel.0251336826, scoate la 
licitație în vederea concesionării 
suprafața de 3100mp teren intra-
vilan, situat în T.92 P.1243/2, supra-
față ce face parte din domeniul 
privat al localității, în data de 
29.05.2019, ora 10.00. Caietul de 
sarcini poate fi achiziționat de la 
Primăria Orașului Bechet, costul 
unui exemplar fiind de 100Lei și 
poate fi achitat cu numerar la casi-
eria primăriei. Ofertele vor fi depuse 
până la data de 28.05.2019, ora 16.00, 
la sediul Primăriei Orașului Bechet, 
Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.Dolj. 
Ședința publică de deschidere a ofer-
telor va avea loc în data de 
29.05.2019, ora 10.00, la sediul 
Pr imăr ie i  Orașu lu i  Beche t , 
Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.Dolj. Ofer-
tele se redactează în limba română și 
se transmit în două plicuri sigilate, 
unul exterior și unul interior, care se 
înregistrează, 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 fișă cu informații 
privind ofertantul și o declarație de 
participare, semnată de ofertant fără 
îngroșări, ștersături sau modificări; b)
Acte doveditoare privind calitățile și 
capacitatea ofertanților; c)Acte dove-
ditoare privind intrarea în posesia 
caietului de sarcini, plata taxei de 
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participare și dovada depunerii 
garanției. Pe plicul interior, care 
conține oferta propriu-zisă, se înscriu 
numele sau denumirea ofertantului, 
precum și domiciliul sau sediul social 
al acestuia, după caz. Ședința publică 
de deschidere a ofertelor va avea loc 
în data de 29.05.2019, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Orașului Bechet, 
Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.Dolj.

l Clubul Sportiv Unirea Focșani 
organizează pe data de 28.05.2019, 
ora 13.00, la sediul din str.Aleea 
Stadionului, nr.2, Focșani-Vrancea, 
licitație pentru închirierea următoa-
relor: 1.Teren intravilan în suprafață 
de 33mp, parte nedezmembrată din 
suprafața totală de 6793mp aparți-
nând bazei sportive „Poligon Tir”, 
categoria curți-construcții, T71, 
P4240/4241, teren amplasat pe str.
Mărășești, nr.4, loc.Focșani, jud.
Vrancea, teren liber și parțial împrej-
muit. Garanția de participare este de 
272.25Euro la cursul oficial al BNR 
din ziua plății. 2.Teren intravilan în 
suprafață de 51mp, parte nedezmem-
brată din suprafața totală de 6793mp 
aparținând bazei sportive „Poligon 
Tir”, categoria curți-construcții, T71, 
P4240/4241, teren amplasat pe str.
Mărășești, nr.4, loc.Focșani, jud.
Vrancea, teren neînprejmuit pe care 
există o structură de lemn care deli-
mitează 4 locuri de parcare nefinali-
zată, cu forma dreptunghiulară și 
fără acces la calea publică, str.Mără-
șești, ceea ce dă viitorului chiriaș și 
dreptul de trecere pe terenul bazei 
sportive. Garanția de participare este 
de 420.75Euro la cursul oficial al 
BNR din ziua plății. Caietele de 
sarcini se pot procura de la adresa: 
str.Aleea Stadionului, nr.2, Focșani-
Vrancea, contra sumei de 20Lei, iar 
plata garanției de participare se va 
face prin virament sau numerar prin 
p l a t a  l a  c a s i e r i a  C l u b u l u i 
Sportiv Unirea Focșani, până la data 
depunerii ofertelor. Ofertele se depun 
până la data de 27.05.2019, ora 13.00, 
și se deschid pe data de 28.05.2019, 
ora 13.00. Relații  la telefon: 
0237.213.455.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea GROVAL TRADE 
SA, societate pe acţiuni, de tip 
închis, cu sediul social în Judeţul 
Galați, str.Henri Coandă, nr.5, 
cam.4, Judeţul Galați, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Galați sub nr.
J17/1900/2004 și cod unic de înre-
gistrare 16972528 (denumită în 
continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii 
nr.31/1990 privind societăţile, repu-
blicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare, precum și ale Actului 
Constitutiv al Societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţ ionari lor  pentru data  de 
10.06.2019, ora 10.00, în B-dul.
George Coșbuc, nr.2 (incinta Ada 

Business Center), etajul 2, camera 
211, Galați, Județul Galați. În situ-
aţia neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGOA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGOA pentru data de 
11.06.2019, ora 10.00, având aceeași 
ordine de zi. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru 
data de 10.06.2019, ora 11.00, în 
B-dul.George Coșbuc, nr.2 (incinta 
Ada Business Center), etajul 2, 
camera 211, Galați, Județul Galați. 
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor 
legale pentru ţinerea AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data  de 
11.06.2019, ora 11.00, având aceeași 
ordine de zi. Au dreptul să participe 
și să voteze în cadrul adunării gene-
rale toți acţionarii înregistrați în 
evidenţele Societăţii- în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 
20.05.2019, considerată, în confor-
mitate cu prevederile art.123 alin.
(2) din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunărilor. Ordine de zi Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor: 
1.Prezentarea și aprobarea situați-
ilor financiare aferente anului 2018 
pe baza raportului administrato-
rului și a auditorului financiar. 2.
Aprobarea descarcării de gestiune a 
administratorului societății pentru 
activitatea desfășurată în exercițiul 
financiar 2018. 3.Aprobarea numirii 
auditorului financiar al societății, ca 
urmare a expirării mandatului aces-
tuia și fixarea duratei contractului 
de audit. 4.Stabilirea indemnizației 
noului auditor. 5.Împuternicirea, cu 
posibilitate de substituire a doamnei 
Ala Procopenco să redacteze și să 
semneze hotărârea AGOA adoptată 
și orice alte documente în legătură 
cu acestea și să efectueze orice 
formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului și 
pentru publicare hotararii în Moni-
torul Oficial al României- Partea a 
IV-a. Ordine de zi  Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor: 
1.Aprobarea vânzării de urgență a 
imobilului situat în str.A-III-a, 
nr.101 din orașul Sulina, Aparta-
ment nr.16, Etaj 4 al scării A, CF 
30110-C1-U2 și nr. Cadastral 
356/1,4,16, în vederea stingerii obli-
gațiilor la bugetul statului și local 
precum a altor obligații și datorii 
restante ale societății, sau oprirea 
procedurilor de executare silită, 
conform deciziilor administrato-
rului unic la prețurile stabilite prin 
rapoarte de evaluare, și împuterni-
cirea acestuia să reprezinte socie-
tatea în fața notarului public sau a 
altor persoane și autorități, dacă 
este necesar, cu posibilitatea de 
substituire. 2.Împuternicirea, cu 
posibi l i tate de substituire,  a 
doamnei Procopenco Ala pentru a 
redacta și semna hotărârea AGEA 

adoptată, și să efectueze orice 
formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comerțului și 
pentru publicarea hotărârii în 
Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Procurile de repre-
zentare vor fi depuse în original cu 
48 de ore înainte de data stabilita 
pentru adunare, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului de 
vot în adunare. Procurile vor fi reţi-
nute de Societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal al ședinței adunării. 
Accesul acționarilor este permis 
prin simpla probă a identității aces-
tora, făcută cu actul de identitate 
sau prin intermediul reprezenta-
tului desemnat cu procura depusă 
la Societate în condițiile de mai sus. 
Materialele de ședință pot fi consul-
tate în B-dul.George Coșbuc, nr.2 
(incinta Ada Business Center), 
etajul 2, camera 211, Galați, 
Județul Galați, în zilele de luni-vi-
neri în intervalul orar 10.00-12.00, 
începând cu data apariției prezen-
tului convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 
De asemenea, informații suplimen-
tare se pot obține și prin email: 
office.secretariat.sa@gmail.com.

l Consiliul de administraţie al 
societăţii comerciale Ascensorul 
Romserv i ce  Company  S .A . , 
J 4 0 / 6 7 3 2 / 1 9 9 5 ,  C U I / C I F 
RO7630585, cu sediul în București, 
str. Prof. Mitriţă Constantinescu, nr. 
6, sector 3, convoacă Adunarea 
generală ordinară a acţionarilor 
pentru data de 10.06.2019 ora 12, la 
sediul societăţii din București, str. 
Prof. Mitriţă Constantinescu, nr. 6, 
sector 3, cu următoarea ordine de zi: 
1. revocarea mandatului doamnei 
Nita Maria, administrator, membru 
al consiliului de administraţie; 2. 
alegerea unui  administrator, 
membru al consiliului de adminis-
traţie, pentru perioada rămasă până 
la expirarea mandatului consiliului 
d e  a d m i n i s t r a ţ i e ,  r e s p e c t i v 
13.12.2021. Lista cuprinzând infor-
maţii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu și calificarea 
profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se 
află la dispoziţia acţionarilor, putând 
fi consultată și completată de aceștia 
la sediul societăţii comerciale Ascen-
sorul Romservice Company S.A. 
Dacă, la întrunirea Adunării gene-
rale ordinare a acţionarilor din data 
de 10.06.2019, condiţiile de cvorum 
și de capital nu vor fi întrunite, astfel 
încât lucrările Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor nu vor putea 
fi dezbătute, atunci, convocarea 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor rămâne valabilă în aceleași 
condiţii de oră, loc și ordine de zi, 
pentru data de 11.06.2019. 

l Convocator. S.C. Util Grant 
S.R.L., în reorganizare, persoană 

juridică română, cu sediul în Bucu-
rești, str. Ing.Pascal Cristian nr. 4B, 
sector 6, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/18817/1993, 
având CUI RO 4381684, prin 
Director General  dl. Gusta Gabriel 
Vasile, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Asociatţilor în data 
de  27.05.2019, ora 14, la adresa:  
Șos București –Domnești, nr 23, Sat 
Olteni, jud Ilfov.Adunarea Gene-
rală Ordinară a Asociaţilor va avea 
urmatoărea ordine de zi: 1.Apro-
barea bilanţului contabil și a 
contului de profit și pierdere pentru 
exerciţiul financiar 2018; 2. Apro-
barea Raportului  Administrato-
rului pentru exerciţiul financiar 
2018; 3.Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerci-
ţiul financiar 2019; 4. Diverse. În 
cazul în care nu sunt întrunite 
condiţiile de cvorum prevăzute de 
Actul Constitutiv al societăţii la 
prima convocare, Adunarea Ordi-
nară a Asociaţilor. SC Util Grant 
SRL se va întruni, la a doua convo-
care în data de 28.05.2019, ora 14, 
în aceeași  locaţie. Președintele 
Consiliului de Adminisraţie, Dl. 
Gusta Gabriel Vasile.

NOTIFICĂRI
l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea - Gina,  în calitate 
de lichidator judiciar al Anthon Tur 
S.R.L. sediul în mun. Iași, str. Cetă-
țuia nr.7, bl.759, sc.A, et.1, ap.8, jud. 
Iași, J22/923/2006, CUI 18571069 
notifică deschiderea procedurii simp-
lificate a insolvenţei societății Anthon 
Tur S.R.L. Societatea Anthon Tur 
S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii insol-
ventei să depună la dosarul cauzei 
documentele prevăzute la art.67 din 
Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței si de insol-
vență. Termenul limită pentru inven-
tarierea bunurilor și încheierea 
procesului verbal de inventar este 
27.05.2019. Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de creanţe este 
03.06.2019. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al  creanţelor este 
13.06.2019. Termenul pentru depu-
nerea contestațiilor la tabelul preli-
minar este de 7 zile de la publicarea 
acestuia in BPI. Termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv al crean-
țelor este 25.09.2019. Termenul pentru 
cont inuarea  procedur i i  e s te 
25.09.2019. Se notifică faptul că 
prima Adunare a Creditorilor va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar 
mun. Iași, șos.Ștefan cel Mare și 
Sfânt, nr.4, complex Exclusiv, bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6, în data de  
18.06.2019, ora:12 având ca ordine de 
zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor 
și desemnarea președintelui acestuia; 
2.Confirmarea lichidatorului judiciar. 
Nu se pune în discuția creditorilor 
remunerația lichidatorului judiciar 

având în vedere că în patrimoniul 
debitoarei nu au fost identificate 
bunuri - renumeratia lichidatorului 
judiciar urmând a fi suportată din 
fondul de lichidare în conformitate cu 
dispozițiile art.38 alin.5 din OUG 
nr.86/2006. Se notifică asociatii socie-
tăţii debitoare faptul că va avea loc 
Adunarea Asociaţilor la sediul lichi-
datorului judiciar în mun. Iași, șos. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, 
complex Exclusiv, bloc A2, demisol, 
spațiul nr.6, în data 27.05.2019, ora 
12:00, în vederea desemnării adminis-
tratorului special.

PIERDERI
l Declar pierdut și nul Atestat de 
Taxi eliberat pe numele Căldare 
Mihai de către ARR Dolj.

l Uber Man SRL-D, sediul în Bucu-
rești, Sector 5, str.Tutunari, nr.3, 
cam.1, bl.78, sc.1, et.2, ap.12, având  
J40/13230/2016, CUI: 36613111, 
declarăm pierdute: Certificatul de 
Înregistrare seria B nr.3230484 din 
2016 și  Certificatele constatatoare de 
autorizare. Le declarăm nule.

l Transliquid Photoenergy SRL, 
sediul în București, Sector 3, str.Plt.
Maj.Marin Pazon, nr.4, cam.1, bl.
G28, sc.F, et.4, ap.60, având: 
J40/4182/2016, CUI: 35837064, 
declarăm pierdute: Certificatul de 
Înregistrare seria B nr.3195525 din 
2016 și Certificatele constatatoare 
de autorizare. Le declarăm nule.

l Elemer Uber SRL, sediul în Bucu-
rești, Sector 3, Calea Victoriei, nr.16-
1 8 - 2 0 ,  c a m . 7 ,  e t . 2 ,  a v â n d : 
J40/9195/2016, CUI: 36281187, 
declarăm pierdute: Certificatul de 
Înregistrare seria B nr.3475141 din 
2018 și Certificatele constatatoare de 
autorizare. Le declarăm nule.

l Pierdut carnet de student pe numele 
Savu Roxana, emis de Facultatea de 
Medicină Veterinară București.

l Declar pierdută autorizaţia de 
construire în original nr. 357 
–H/01.10.2010, din str. Humulești nr. 
13 sector 5, București, emisă de 
primăria sectorului 5, pe numele 
Simion Lucia.

l Pierdut atestat de producător seria 
IS nr. 0067881, eliberat la 01.10.2018 
pe numele Moisii V. Feodosia de 
primăria comunei Lespezi jud. Iași.

l Pierdut carnet de comercializare a 
produselor agricole seria 2851881 nr. 
2851920, eliberat de primăria Lespezi 
jud. Iași, la data de 01.10.2018 pe 
numele Moisii V. Feodosia.

l Pierdut atestat transport persoane 
pe numele Mîrlogeanu Irinel Robert 
Adrian, emis de ARR (Autoritatea 
Rutieră Română).


