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Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Angajez electrician, electrome-
canic, mecanic. Lucrul in 3 schim-
buri, ore suplimentare platite. 
Z o n a  M i l i t a r i ,  B u c u r e s t i . 
0745.989.709.

l SC Profi Restaurare SRL, cu 
sediul în Oradea, Str.Louis Pasteur, 
Nr.181, angajează muncitori neca-
lificați, instalatori rețele termice și 
sanitare. Informații: 0259.267.821, 
0722.689.301.

l Societatea Comercială SC 
Greenko Solutions RO SRL, cu 
sediul în Sibiu, dorește să angajeze 
urgent muncitori calificați în 
următoarele specializări: -dulgheri; 
-tâmplari; -fierari betoniști; -zidari; 
-zugravi; -faianțari. Se oferă 
salariu atractiv și prime în funcție 
de performanțe. Informații la 
telefon: 0751.111.550, e-mail: 
office@greenkosolutions.com.

l Primăria Comunei Florești-Sto-
enești, județul Giurgiu, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant corespunzător 
funcției contractuale: adminis-
trator de rețea de calculatoare 
(252301). Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să înde-

plinească următoarele condiții 
generale, conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Cerințe 
studii și vechime: -studii superi-
oare cu licență; -atestat profesional 
în domeniu; -vechime minimă 1 an 
în domeniu. Concursul se va orga-
n iza  conform ca lendaru lu i 
următor: -19 martie 2019, ora 
13.00:  data-l imită depunere 
dosare; -26 martie 2019, ora 10.00: 
proba scrisă; -27 martie 2019, ora 
10.00: proba interviu. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Florești-Stoe-
nești, județul Giurgiu, sau la 
telefon: 0246.256.005, persoană de 
contact: Panait Ionela Roxana.

l Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov anunţă: Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Ilfov în 
temeiul H.G. nr. 611/2008, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
functiei  publice de execuţie 
vacante, de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant la Serviciul 
Calitatea Factorilor de Mediu, în 
data de 05.04.2019 -proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial 
al României, partea a III a, la 

sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii 
nr. 1, sector 6, București, luni -joi, 
între orele 09.00 -16.00 și vineri, 
09.00 -13.30. Condiţii specifice: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor -0 ani. Condiţiile de 
desfășurare, de participare la 
concurs și bibliografia stabilită 
sunt afișate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, 
telefon 021.430.15.23, int. 21 și pe 
site-ul http://apmif.anpm.ro.

l Comuna Beclean, cu sediul în 
localitatea Beclean, str.Principală, 
nr.196, judeţul Brașov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de 
consilier, gradul II -Compartiment 
Proiecte și Programe; -număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 20.03.2019, ora 10.00; 
-proba  interv iu  în  data  de 
22.03.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare 
inginerești sau agricole absolvite 
cu diplomă de licență; -vechime: 
minim 3 ani în specialitatea studi-
ilor; -cunoștințe operare calculator 
nivel  mediu.  Candidaţii  vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 

sediul Primăriei Comunei Beclean. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria  Comunei  Beclean, 
persoană de contact: Marinescu 
Elena, secretar comună, telefon/
fax: 0268.518.668, e-mail: secreta-
riat@comunabeclean.ro.

l Academia Română Filiala Timi-
șoara, cu sediul în Timișoara, b-dul 
Mihai Viteazu, nr.4, județ Timiș, 
anunță amânarea concursului, 
conform HG nr.286/2011, pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de economist IA organizat 
ințial: -proba scrisă în data de 
06.03.2019, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 13.03.2019, ora 
10.00, la o dată la care se va comu-
nica ulterior. Prin acest anunț 
venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, nr.151/12 
februarie 2019, pagina 4, cod 
195.458.

l Academia Română Filiala Timi-
șoara, cu sediul în Timișoara, b-dul 
Mihai Viteazu, nr.4, județ Timiș, 
anunță amânarea concursului, 
conform HG nr.286/2011, pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de economist II organizat 
ințial: -proba scrisă în data de 
07.03.2019, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 14.03.2019, ora 
10.00, la o dată la care se va comu-
nica ulterior. Prin acest anunț 
venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, nr.152/13 
februarie 2019, pagina 4-5, cod 
195.682.

l Comuna Gurghiu, cu sediul în 
localitatea Gurghiu, str.Petru 
Maior, nr.8, judeţul Mureș, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
șef formație pază/pompieri, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 27.03.2019, 
ora 12.00; -proba interviu în data 
de 28.03.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: șef formație 
pază/pompieri,  studii  medii ; 
-permis conducere categoria B; 
-domiciliul în comuna Gurghiu; 
-disponibilitate la program flexibil; 
-vechime în muncă: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Comunei Gurghiu. Relaţii supli-
mentare  la  sediul  Comunei 
Gurghiu, persoană de contact: 
Gliga Rafila Dorina -șef birou 
Comunei  Gurghiu ,  te lefon : 
0 2 6 5 . 5 3 6 . 0 0 3 ,  t e l . m o b i l : 
0751.154.610.

l Direcția de Administrare a 
Unităților de Învățământ Sector 4 
cu sediul în Bld. Metalurgiei nr. 
12-18, Grand Arena etaj 1, sector 
4, organizează, la sediul său, 
concurs pentru ocuparea a două 
funcții contractuale de consilier, 
grad profesional IA, Biroul Admi-
nistrativ și Biroul Investiții și achi-
z i ț i i  p u b l i c e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Condițiile pentru 
participarea la concurs sunt: studii 
superioare, absolvite cu diploma de 
licență, vechime în munca de 
minimum 3 ani. Concursul se va 
desfășura la sediul DAUI S4, 
a s t f e l :  - s e l e c ț i a  d o s a r e l o r : 
21.03.2019; -proba scrisa în data de 
28.03.2019, ora 10.30; -proba 
interviu în data de 04.04.2019 ora 
10.30. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
perioada 06.03.2019-19.03.2019 (de 
luni până joi între orele 9:00 –15:30 
și vinerea între orele 9:00 –13:30) la 
sediul Direcției de Administrare a 
Unităților de Învățământ Sector 4 
cu sediul în Bld. Metalurgiei nr. 
12-18, Grand Arena etaj 1, sector 
4. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul D.A.U.I. S4, 
persoana de contact Lupu Anca, 
e-mail: anca.lupu@daui.ro, telefon: 
0766 976 198.

l Primăria Comunei Dumbrava, 
cu sediul în localitatea Dumbrava 
de Jos, judeţul Mehedinţi, organi-
zează concurs conform Legii nr. 
188/1999 pentru ocuparea funcţi-
ilor publice vacante: •Inspector 
grad profesional debutant, clasa I, 
compartimentul agricol, protecţia 
mediului și urbanism -1 post; 
•Consilier grad profesional debu-
tant, clasa I, compartimentul achi-
zitii publice si informatician- 1 
post; •Inspector grad profesional 
debutant, clasa I, compartimentul 
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financiar-contabil si economic -1 
post. Concursul se va desfăşura la 
s e d i u l  P r i m ă r i e i  C o m u n e i 
Dumbrava astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.04.2019, ora 10:00. 
-Proba interv iu  în  data  de 
12.04.2019, ora 12:00. Relaţii 
suplimentare si coordonatele de 
contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: telefon: 0751 055 
916. E-mail: secretar@cldumbrava.
ro.

CITAŢII
l Se citează numita Pîrvan Felicia 
Ligia în calitate de pârâtă în dosar 
nr. 3609/223/2011, la Judecătoria 
Drăgăşani, în data de 27.03.2019 - 
anulare act.

l Judecătoria Rupea. Dosar nr. 
1668/293/2018. Din 01.03.2019. 
Somaţie. În conformitate cu dispo-
ziţiile art. 130 din Decret Lege 
115/1938 se emite somaţia prin 
care se aduce la cunoştinţă celor 
interesaţi că reclamanta Atodiresei 
Maria, domiciliată în Rupea, str. 1 
Decembrie1918, nr. 184, jud. 
Braşov a solicitat Judecătoriei 
Rupea să se constate că autoarea 
sa, Avram S.Maria, a dobândit 
prin uzucapiune, dreptul de 
proprietate asupra întregului 
imobilul situat în oraşul Rupea, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 182, 
înscris în cartea funciară nr. 
100413 a localităţii Rupea, cu nr. 
topografic 1402/4, grădină, în 
suprafaţă de 304 mp, în conformi-
tate cu dispoziţiile art. 28 alin. 1 
din Decretul Lege nr. 115/1938. 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Rupea în 
termen de o lună de la data afişării 
şi publicării prezentei somaţii.

l Numiții Micula Violeta şi 
Micula Gheorghe, cu domiciliul 
cunoscut în loc.Sânmartin, nr.406, 
comuna Macea, județul Arad, sunt 
citați în calitate de pârâți la Jude-
cătoria Arad, pentru termenul din 
26.03.2019, ora 09.00, sala 145, în 
dosar nr.6528/55/2017, având ca 
obiect rectificare carte funciară, în 
proces  cu  rec lamanta  UAT 
Comuna Macea.

l Numita Trancă Maria este citată 
la Judecătoria Craiova pe data de 
11.03.2019, ora 09.00, completul 
Civil 15, în calitate de pârât în 
dosarul nr.12191/215/2018, în 
procesul  cu rec lamanta SC 
Compania De Apă Oltenia SA, 
având ca obiect pretenții.

DIVERSE
l Cumparam la pretul maxim al 
zilei, Decizia de Compensare prin 
Puncte ANRP, dosare Legea 
165/2013, Legea 10, Fond Funciar. 
Tranzactiile au loc exclusiv la un 
notar autorizat si implica verifi-
carea corectitudinii tuturor docu-
mentelor. 0728.521.883.

l Cabinet Individual de Insol-

vență Grigorian Andreea - Gina,  
în calitate de lichidator judiciar al 
Celerus S.R.L. sediul în mun. 
Braşov, str. Postăvarul nr.46, 
camera1, ap.3, jud. Braşov J08 
/2816 /2006 CUI 19236526 noti-
fică deschiderea procedurii simp-
lificate a insolvenţei societății 
Celerus S.R.L. Societatea Celerus 
S.R.L. are obligaţia ca în termen 
de 10 zile de la deschiderea proce-
durii insolventei 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 
inventarierea bunurilor şi înche-
ierea  procesulu i  verbal  de 
i n v e n t a r  e s t e  2 1 . 0 3 . 2 0 1 9 . 
Termenul limită pentru depu-
nerea cererilor de creanţe este 
27.03.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor  este  08.04.2019. 
Termenul pentru depunerea 
contestațiilor la tabelul preliminar 
este de 7 zile de la publicarea 
acestuia in BPI. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al 
creanțelor  este  23.04.2019. 
Termenul pentru continuarea 
procedurii este 17.04.2019. Se 
notifică faptul că prima Adunare 
a Creditorilor va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar mun. Iaşi, 
şos. Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr.4, 
complex Exclusiv,  bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6, în data de  
12.04.2019, ora 10:00.având ca 
ordine de zi: 1.Alegerea comite-
tului creditorilor şi desemnarea 
preşedintelui acestuia; 2.Confir-
marea lichidatorului judiciar şi 
stabilirea remunerației acestuia la 
1000 lei lunar pe perioada proce-
durii simplificate a insolvenței. Se 
notifică asociatii societăţii debi-
toare faptul că va avea loc 
Adunarea Asociaţilor la sediul 
lichidatorului judiciar în mun. 
Iaşi, şos. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 
nr.4, complex Exclusiv, bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6, în data 
21.03.2019 ora 12:00, în vederea 
desemnării administratorului 
special.

l Marka’s IPURL, administrator 
judiciar al SC Rafan Antik SRL, 
cu sediul în Onesti, Str. Stadio-
nului nr. 20, jud. Bacău, CUI 
36517807, J04/1128/2016, conform 
Sentinței 113/25.02.2019, pronun-
ţată de Tribunalul Bacău în 
dosarul nr. 2702/110/2018,vă noti-
fică privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei SC Rafan 
Antik SRL. Creditorii trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa 
credală ţinând cont de termenele 
limită: depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor 10.04.2019; 
verificarea creanţelor, întocmirea şi 
publicarea tabelului preliminar 
30.04.2019; definitivarea tabelului 
creanţelor 25.05.2019; Adunarea 
creditorilor 03.05.2019, ora 12.00, 
la sediul administratorului judiciar 

din Iasi, str. Clopotari, nr. 48, bl. 
674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi, 
având următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea rapoartelor întocmite 
de administratorul judiciar în 
condițiile art. 92 si 97 din lege cu 
propunerea de continuare a peri-
oadei de observație sau de trecere 
la faliment, 2.Alegerea comitetului 
creditorilor şi desemnarea preşe-
dintelui acestuia, 3.Confirmarea 
a d m i n i s t r a t o r u l u i  j u d i c i a r 
desemnat provizoriu şi stabilirea 
onorariului acestuia. Termenul 
pentru continuarea procedurii a 
fost fixat la 13.05.2019.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin reprezen-
t a t ă  p r i n  a v .  C i u l i a n u 
Elena-Cozmina, in calitate de 
lichidator judiciar al Temko 
Distributie SRL desemnat prin 
hotararea nr.1145 din data de 
27.02.2019, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila in dosar nr. 40753/3/2018, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Temko Distri-
butie SRL, cu sediul social in 
Bucureşti Sectorul 3, Sos. Câmpia 
Libertăţii, Nr. 64, Bloc 34A, Scara 
F, Etaj P, Ap. 221, CUI  20507408, 
nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/476/2007. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta impotriva 
Temko Distributie SRL, vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
40753/3/2018, in urmatoarele 
conditii:  a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 15.04.2019;  b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului  prel iminar de creante 
25.04.2019;  c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 20.05.2019; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 30.04.2019, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 14.03.2019, 
ora 14.00 la sediul lichidatorului 
judiciar.

l S.C. Revolution Plus S.R.L., cu 
sediul în municipiul Baia Mare, 
str. Dealul Florilor, nr. 14B, jud. 
Maramureş, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu, 
pentru proiectul ”Imobil de apar-
tamente, birouri şi spații comer-
c i a l e  S + P + 4 E + 2 E  r e t r a s e , 
împrejmuire, racorduri şi branşa-
mente” , propus a fi amplasat   în 
municipiul Baia Mare, bd. Repu-
blicii, Fn, jud. Maramureş. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM 
Maramureş, din localitatea Baia 
Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de 
luni - joi între orele 8-16.30 şi 
vineri între orele 8-14 şi la sediul 

beneficiarului. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului  
Maramureş.

l Beneficiarul proprietar al tere-
nului situat în mun.Bucureşti, 
Sector 3, str.Eşarfei, nr.68-70, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului pentru documentația 
PUD- „Construire locuințe colec-
t ive  compus  d in t r-un  corp 
2S+P+7E”. Documentația a fost 
depusă pentru consultare la 
Primăria Sectorului 3 la data 
05.03.2019. Propunerile şi observa-
ţiile referitoare la aceste PUD-uri 
pot fi depuse în scris la sediul 
Primăriei Sector 3, din str.Calea 
Dudeşti, nr.191, Direcția de Urba-
nism şi Amenajarea Teritoriului 
sau pe adresa de e-mail: pudurba-
nism@primarie3.ro, în termen de 
15 zile de la publicarea prezentului 
anunț.

l Unitatea administrativ-terito-
rială CELARU din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.7, 8, 21, 22, 
2 3 ,  î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
12.03.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei CELARU, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei 
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al adunării generale 
ordinare a societății agricole Ceres 
Miroşi, cu sediul în localitatea 
Miroşi, jud. Argeş: Comisia de 
cenzori, prin prezenta, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Asociaților, în data de 18.03.2019, 
10:00, la Căminul Cultural din 
localitate. Adunarea Generală va 
avea următoarea ordine de zi: 
Raport de activitate pe 2018 al 
Consiliului de Administrație; 
Raportul comisiei de cenzori pe 
anul 2018; Aprobarea bilanțului 
contabil la data de 31.12.2018; 
Prezentarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe 2019; Alegerea unui 
nou consiliu de Administrație; 
Alegerea comisiei de cenzori; 
Modificarea statutului Asociației 
în integralitate sau numai anumite 
art icole  prin Act  adiț ional ; 
Diverse. În cazul neîndeplinirii 
condițiilor de validitate la prima 
convocare, următoarea Adunare 
Generală a Asociaților este convo-
cată pe data de 25.03.2019, cu 
menținerea ordinii de zi, orei şi 
locului de desfăşurare. Comisia de 
cenzori.

l Consiliul de Administrație SC 
IMCOM SA, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Fântânica nr. 41, sector 2, 

J40 /2576 /1991 ,  CUI :  1294 , 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a acționarilor la 
sediul  societăț i i  în  data de 
05.04.2019, ora 12.00, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Mandatarea 
Consiliului de administrație 
pentru identificarea oportunită-
ților şi găsirea soluțiilor în vederea 
vânzării terenului ce aparține 
societății, urmând ca în această 
adunare să fie stabilit şi prețul cel 
mai mic sub care societatea nu va 
putea vinde terenul aflat în propri-
etate. 2.Aprobarea proiectului de 
Procură Specia lă  pr in  care 
Adunarea Generală Extraordinară 
va împuternici pe membrii consi-
liului de administrație dl. Andrea 
Ovidiu Ioan Asan şi dl. Bîldescu 
Statie să încheie în solidar acte 
translative de proprietate asupra 
terenului af lat în proprietatea 
IMCOM SA, această procură 
urmând a conține şi condițiile 
privind vânzarea terenului . 
3.Diverse. În cazul neîntrunirii 
cvorumului pentru prima convo-
care a Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor, a doua 
convocare va avea loc la data de 
06.04.2019, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Data de referință: la Adunarea 
Generală vor participa toți dețină-
torii de acțiuni af lați la data de 
26.03.2019 în evidențele SC Depo-
zitarul Central SA. Acționarii pot 
fi reprezentați pe bază de procură 
specială autentificată. Documen-
tele şi materialele Adunării vor 
putea fi consultate la sediul socie-
tății, de luni până vineri între orele 
10-14,  începând cu data de 
11.03.2019.

l Consiliul de Administrație SC 
IMCOM SA, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Fântânica nr. 41, sector 2, 
J40 /2576 /1991 ,  CUI :  1294 , 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a acționarilor la sediul 
societății în data de 05.04.2019, 
ora 10.00, cu următoarea ordine de 
zi: 1.Prezentarea si aprobarea 
raportului de gestiune al Consi-
liului de Administrație pe anul 
2018 si descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administrație 
pentru anul 2018. 2.Prezentarea si 
aprobarea bilanțului contabil si a 
contului de profit si pierderi pe 
anul 2018. 3.Prezentarea şi apro-
barea raportului întocmit de 
Consiliul de Cenzori ai societății. 
4.Prezentarea si aprobarea buge-
tului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2019. 5.Diverse. În 
cazul neîntrunirii cvorumului 
p e n t r u  p r i m a  c o n v o c a r e  a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor, a doua convocare va 
avea loc la data de 06.04.2019, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Data de refe-
rință: la Adunarea Generală vor 
participa toți deținătorii de acțiuni 
af lați la data de 26.03.2019 în 
evidențele SC Depozitarul Central 
SA. Acționarii pot fi reprezentați 
pe bază de procură specială auten-
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tificată. Documentele și materia-
l e l e  Adunăr i i  vor  putea  f i 
consultate la sediul societății, de 
luni până vineri între orele 10-14, 
începând cu data de 11.03.2019.

l Convocator nr. 1/04.03.2019 
pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară a Asociaţiei -Societatea 
R o m â n ă  d e  R a d i o t e r a p i e .  
Subscrisa, Asociaţia -Societatea 
Română de Radioterapie cu sediul 
în Bucuresti, Şos.Fundeni Nr.252, 
Sector 2, înscrisă în Registrul 
asociaţiilor și fundaţiilor sub. nr. 
323/18.12.2003, având C.I.F. 
8893512, reprezentată legal prin 
Președintele Consiliului Director, 
Dna. Anghel Rodica-Maricela. În 
baza prevederilor art.30 pct.4 din 
Capitolul 7 din Statutul  Asociatiei 
„Societatea Romana de Radiote-
rapie” și a dispoziţiilor O.G. nr. 
26/2000 privind asociaţiile și 
fundaţiile, vă convoacă pentru 
data de 12.03.2019, ora 14:00, la 
adresa din București, Şos.Fundeni 
Nr. 252, Sector 2, în incinta Insti-
tutului Oncologic Bucuresti, “Prof. 
Dr. Alexandru Trestioreanu”, et.1, 
sala- Catedra de oncologie, unde 
va avea loc Adunarea Generală 
Extraordinara a Asociaţiei.  In 
cazul neindeplinirii conditiilor 
legale de validitate stabilite de 
Statut, Adunarea Generala Extra-
ordinara va fi reprogramata in 
data de 19.03.2019, ora 14.00, in 
acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. 
Ordinea de zi: 1.Modificarea Statu-
tului Asociatiei; 2.Articolul 29 din 
Statutul asociatiei, va avea urmă-
torul continut: Asociaţia ,,Socie-
tatea Română de Radioterapie’’ 
are în structura sa următoarele 
organe: a) Adunarea Generală; b) 
Consiliul director;  c) Cenzorul.  
3.Alegerea noului Consiliu director 
al Asociaţiei ,,Societatea Română 
de Radioterapie’’ pentru o peri-

oada de 10 ani, având următoarea 
componenţă: Președintele Consi-
liului Director, Vicepreședintele 
Consiliului Director și Membru. 
4.numirea unui nou cenzor; 5.
diverse.

LICITAŢII
l Izo Building Cons SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, anunta vanzarea prin lici-
taţie publică in bloc stoc marfa 
(polistiren, sarma, tabla, coltar, 
ventil, tigla, martisoare), vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor 
din data de 18.12.2018. Cel mai 
mare pret oferit la data prezen-
tului anunt este 3.000 lei inclusiv 
TVA, pasul de supraofertare este 
de 300,00 lei. Persoanele interesate 
vor achizitiona caietul de prezen-
tare în suma de 300,00 lei fara 
TVA de la sediul lichidatorului și 
vor depune oferta impreuna cu 
taxa de garanţie de 300,00 lei pana 
la data de 07.03.2019. Licitaţia va 
avea loc în data de 08.03.2019 ora 
14/00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 
0244 519800.

l Regia Publică Locală a Pădu-
rilor Săcele RA, având sediul 
social în Săcele, P-ţa Libertăţii 
nr.17, și punct de lucru în Săcele, 
s t r.Fagulu i  nr.  46 ,  te lefon : 
0268/274.056, fax: 0268/274.059, 
e-mail: rplp_sacele@yahoo.com, 
organizează în data de 20.03.2019, 
ora 12:00 la punctul de lucru, lici-
taţie publică cu strigare de masă 
lemnoasă pe picior din posibili-
tatea anului de producţie 2019. 
Licitaţia este organizată și se va 
desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 715 
/ 2017, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Data și ora organi-
zării preselecţiei: 13.03.2019, ora 
12:00. Data și ora limită până la 
care se poate fi depusă documen-
taţ ia  pentru  prese lecţ ie i  ș i 
înscrierea la licitaţiei: 12.03.2019, 
ora 16:00. Lista partizilor care 
licitează, preţurile de pornire ale 
licitaţiei și pasul de licitare pentru 
fiecare partidă sunt afișate la 
sediul organizatorului, pe site-ul 
www.rplpsacele.ro și pe site-ul 
www.ocoalederegim.ro. Pentru 
partizile neadjudecate precum și 
pentru cele la care contractele nu 
s-au încheiat în termenul legal, se 
va organiza o nouă licitaţie la o 
dată stabilită de RPLP Săcele RA. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul RPLP Săcele RA, înce-
pând cu data de 05.03.2019. Docu-
mentele ce se vor depune cu ocazia 
preselecţiei vor respecta prevede-
rile H.G. nr. 715 / 2017, cu modifi-
cările și completările ulterioare, și 
ale H.G. nr. 470/2014, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Pentru informaţii și date supli-
mentare vă puteţi adresa organiza-
torului licitaţiei: persoană de 
contact ing. Sipos Attila, tel: 
0749/086.670, e-mail:rplp_sacele@
yahoo.com.

l Anunț publicitar privind 
vânzarea prin licitație deschisă a 
masei lemnoase pe picior din zona 
de siguranță a drumului județean: 
DJ 102H, proprietatea publică a 
județului Ialomița. La sediul 
Consiliului Județean Ialomița, 
situat în municipiul Slobozia, 
Piața Revoluției, nr.1, județul 
Ialomița, va avea loc la data de 
19.03.2019, ora 11.00, licitație 
deschisă în vederea vânzării masei 
lemnoase pe picior din zona de 
siguranță a drumului județean DJ 
102H, proprietatea publică a jude-
țului Ialomița, conform Hotărârii 
Consiliului Județean Ialomița 
nr.16 din 31.01.2019. Cantitatea de 
material lemnos scoasă la licitație 
conform Actelor de Punere în 
Valoare, emise de către Romsilva 
-Direcția Silvică Ialomița -Ocolul 
Silvic Urziceni, este de 984mc, 
fiind dispusă pe 5 tronsoane din 
drumul județean DJ 102H, după 
cum urmează: Nr.Crt.; Partida/
Lot; Număr arbori- buc.; Specia; 
Volum brut masa lemnoasă (mc); 
Preț minim lei/mc: 1.; Limita jud.
Buzău-Grindu; 100; plop; 180; 
90,00. 2.; Grindu-Colelia; 72; plop; 
220; 90,00. 3.; Colelia-Cocora; 28; 
plop; 144; 90,00. 4.; Cocora-Re-
viga; 126; plop; 284; 90,00. 5.; 
Miloșești-DN 2C; 83; plop; 156; 
90,00. Total general; 409; -; 984; 
90,00.  1.Procedura:  l icitație 
deschisă. 2.Criteriul de atribuire a 
contractului de vânzare-cumpă-
rare este cel mai mare preț ofertat: 
lei/mc. 3.Garanția de contractare 
este egală cu 5% din valoarea de 
pornire la licitație, pentru volumul 
de masă lemnoasă pe care intenți-
onează să-l cumpere. 4.Garanția 

de bună execuție a contractului 
este de 10% din valoarea contrac-
tului fără TVA. 5.Caietul de 
sarcini se poate procura începând 
cu data publicării anunțului publi-
citar de la sediul Consiliului Jude-
țean Ialomița. Caietul de sarcini 
împreună cu Instrucțiunile privind 
organizarea și desfășurarea proce-
durii se pot achiziționa la prețul de 
20Lei. 6.Termenul-limită de depu-
nere a ofertelor este data de 
18.03.2019, ora 16.30, la registra-
t u r a  C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n 
Ialomița. 7.Data primiri solicitări 
de clarificări: 11.03.2019. 8.Deschi-
derea și evaluarea ofertelor va 
avea loc în data de 19.03.2019, ora 
11.00, la sediul Consiliului Jude-
țean Ialomița. 9.Valabilitatea ofer-
telor:  90 de zi le  de la data 
depunerii. 10.Limba de redactare a 
ofertei: română. 11.Încheierea 
contractului de vânzare-cumpă-
rare: 10 zile lucrătoare de la data 
finalizării licitației, respectiv a 
negocierii. 12.Informații suplimen-
tare: la numărul de telefon: 
0243 .230 .201 ,  in t .244 ,  fax : 
0243.233.000, Compartiment 
Patrimoniu Public și Privat, 
persoană de contact: consilier 
Şelaru Gheorghe.

l Primăria Comunei Negrești, cu 
sediul în comuna Negrești, DJ 
156A, nr.117, județul Neamț, cod 
poșta l :  617157 ,  cod  f i sca l : 
17474424, tel./fax: 0233.246.944, 
organizează procedura de licitație 
publică, conform OUG nr.54/2006, 
în vederea concesionării teren 
pășune în suprafaţă de 34,6ha lot 
Slatina Poiana situat în extravi-
lanul comunei Negrești, judeţul 
Neamţ, din domeniul public al 
acesteia, în vederea întreţinerii 
prin pășunat. Documentația de 
atribuire privind organizarea și 
desfășurarea procedurii de conce-
sionare se achiziționează, la prețul 
de 50Lei, de la sediul Primăriei 
Comunei Negrești. Taxa de parti-
cipare la licitație publică este de 
100Lei și se achită prin plată 
direct la casieria unității. Garanția 
de participare este în cuantum de 
300Lei și va achitată prin plată 
direct la casieria unității. Data-li-
mită de primire a solicitărilor de 
clarificări este 18.03.2019, ora 
15.00. Ofertele vor fi transmise 
până la data de 28.03.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Negrești, județul Neamț. Şedința 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 28.03.2019, 
ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Negrești. Denumirea 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul 
Neamț, Secția Contencios Admi-
nistrativ și Fiscal, b-dul Repu-
blicii, nr.16, localitatea Piatra 
Neamț,  cod poștal :  610005, 
te lefon:  0233 .212 .294 ,  fax : 
0233.235.655,  e-mail :  tribu-
nal-neamt@just.ro.

l Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Botoșani organizează 

licitaţie publica cu strigare pentru 
atribuirea contractului de închi-
riere a 0,5 mp situat în Pavilionul 
administrativ din mun. Botoșani, 
Str. I.C  Brătianu nr. 110  în scopul 
amplasării unui automat pentru 
distribuire  băuturi calde. Persoa-
nele interesate se vor prezenta la 
sediul unităţii din mun. Botoșani, 
Str. I. C Brătianu nr. 110, de unde, 
în perioada 06- 08.03.2019, ora 
15.00, pot solicita în scris fișa de 
date a achiziţiei,  care se obţine 
contra sumei de 1 leu.

PIERDERI
l Chiva Gabriel - Turnu Măgu-
rele, județul Teleorman, pierdut 
Certificat profesional CPC marfă 
nr. 0421918000, eliberat de ARR. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto - transport mărfuri, și cartela 
tahograf, eliberate de ARR Vâlcea, 
pe numele Antonie Ion, din locali-
tatea Horezu, județul Vâlcea. Se 
declară nule.

l Pierdut certificat înregistrare 
aparținând societății Sinergia 
Serv_Consult ing SRL, CUI: 
RO12512977, J40/11396/1999, 
eliberat în București la data de 30 
iulie 2008, seria B nr.1273251. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut legitimație student 
Sbirnea Matei.

l Pierdut cartela ADR Atestat 
transport marfă periculoasă pe 
numele Secu Florin și o declar 
nulă.

l Pierdut proces -verbal de 
predare primire a locuinţei eliberat 
de Romconfort S.A., pe numele 
Alexandru Niculae și Florica seria 
DS/BU 039736 -16710 eliberat de 
C21 din 13.10.1989;4;8,1983, în 
baza contractului de vânzare 
-cumpărare nr.  26526/6 din 
1992/2/5.06.1992, pierdut contract 
vânzare -cumpărare cu plata în 
rate nr. 26526/6/1992 pe numele 
Alexandru Niculae și Florica. Le 
declar nule. 

l Pierdut legitimaţie student de 
reducere transport eliberată de 
Academia de Studii Economice 
București, Facultatea de Business 
și Turism, pe numele Paraschiv 
Petruţa. O declar nulă.

l Pierdut certificat de înregistrare  
al SC Reparaţie IT & Telecom 
SRL –D, seria B nr. 2817556, 
J40/10915/2013 RO 32199131 cu 
sediul în București sector 3, str. 
Soldat Niculae Sebe nr. 10, bl. L36, 
ap. 87. Îl declar nul.

l Pierdut atestat profesional 
marfă, card tahograf și card de 
sănătate pe numele Vizir Marius 
Petruș. Le declar nule.


