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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 Cămin de bătrâni sectorul 2 angajează
bucătar și infirmier. Telefon 0722441267.
l Firmă Israeliană de asamblare și montaj
lifturi în sistem Trak, angajează personal
calificat pentru montaj și întreținere cu
contract de muncă pe perioadă de 4- 5 ani.
Salariu atractiv ( 4000- 4500 E) pe lună+
condiții avantajoase de muncă. Informații
la tel: 0730/108876.
l Antoniade Raluca din Bucuresti, str.
Grigore Alexandrescu, nr.92, et.2, ap.7,
sector 1, angajez guvernanta cod COR
531102 si calcatoreasa lenjerie cod COR
912101, salariu brut 2080 lei/ luna.
CV-urile se transmit la adresa de mail
rlk_a@yahoo.com.
l Firmă germană angajăm mecanici
utilaje/muncitori necalificați pentru lucrări
căi ferate, drumuri și poduri, cu contract
de muncă. Condiții avantajoase (transport,
masă, cazare). Salariu atractiv. Interviul se
va ține în data de 7.06.2019 la sediul
firmei. Relații la: 0372.113.000.
l INCDTP Bucuresti, Str. Lucretiu
Patrascanu nr. 16, sector 3, organizeaza
concurs in cadrul Proiectului Complex
55PCCDI/2018, pentru 1 post de Fizician /
Chimist / Inginer chimist, cu norma
intreaga. Conditii de participare: doctorand/doctor/cercetator stiintific licentiat in
fizică / chimie / inginerie chimica. Relatii
suplimentare se pot obtine de la secretarul
comisie de concurs, la telefon:
021.340.42.00 int. 123, e-mail: resurse.
umane@certex.ro sau www.certex.ro, la
sectiunea Cariera. Termenul limita de
depunere a dosarelor de concurs este 28
iunie 2019, ora 15.30.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman, cu sediul în Alexandria,
str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul
Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea a 3 funcţii contractuale vacante
de execuţie pe perioadă determinată de 36
luni de asistent registrator principal, din
cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
-Serviciul Cadastru, pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru și
Carte Funciară. Concursul se va desfășura
în perioada 03-08.07.2019, orele 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor este
10-24.06.2019, la sediul OCPI Teleorman.
Pentru date suplimentare consultaţi site-ul
OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Teleorman, cu sediul în
Alexandria, Str. Dunării, nr. 1, scoate la
concurs, în data de 15.07.2019, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesional asistent - Serviciul Control
Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și
Executare Silită a Debitelor. 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; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și
creativitate, capacitate de adaptare la
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muncă în echipă, efort intelectual; Data de
desfășurare a concursului: 15.07.2019 - ora
1000 - proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial partea a
-III- a, respectiv în perioada 07.06.201926.06.2019, la sediul AJOFM Teleorman.
Contact: Secretariatul AJOFM Teleorman,
tel. 0247.310.115, email ajofm@tr.anofm.
ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Ilfov, cu sediul în București, Str. Ruginoasa, nr. 4, Sector 4, scoate
la concurs, în data de 16.07.2019, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post vacant: Inspector, grad profesional
principal - 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 știinţă: știinţe
economice; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Iniţiativă și creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual; Data de desfășurare a
concursului: 16.07.2019 - 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
în perioada 07.06.2019-26.06.2019, la
sediul AJOFM ilfov. Contact: Secretariatul
AJOFM ilfov, tel. 021.332.37.08, email
ajofm@if.anofm.ro.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Ilfov, cu sediul în București, Str. Ruginoasa, nr. 4, Sector 4, scoate
la concurs, în data de 15.07.2019, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post vacant: Inspector, grad profesional
superior - Compartiment Relaţii cu angajatorii; 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
știinţă: știinţe economice; Cunoașterea
limbii engleze - nivel de bază - dovada
expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii.
Vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;
Iniţiativă și creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual; Data de desfășurare a concursului:
15.07.2019 - 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 în perioada 07.06.2019-26.06.2019, la sediul
AJOFM ilfov. Contact: Secretariatul
AJOFM ilfov, tel. 021.332.37.08, email
ajofm@if.anofm.ro.
l Primăria Comunei Merei, judeţul
Buzău, organizează concurs de recrutare
în vederea ocupării funcţiei publice de
execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de inspector, clasa I, grad profesional
superior, în cadrul Serviciului „Buget-Finanţe, Contabilitate, Impozite, Taxe,
Tarife, Control Agenţi Economici și Salarizare” din Aparatul de Specialitate al
Primarului Comunei Merei. Condiţii
generale: pentru a participa la concurs,

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
188/1999, privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-nivel studii universitare de licenţă, de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă în ramura știinţe economice;
-vechime în specialitatea studiilor necesară: minim 7 ani. Pentru înscrierea la
concurs, candidaţii vor depune dosarul de
concurs la registratura generală a Primăriei Merei, zilnic, de luni până vineri, între
orele 8.30-16.00, în perioada 07.06.201926.06.2019. Prima probă, proba scrisă, se
va desfășura în data de 11.07.2019, ora
10.00, iar interviul se va susţine în termen
de maxim 5 zile lucrătoare de la data
probei scrise, la sediul Primăriei Comunei
Merei, ora 10.00, în sala de ședinţe și festivităţi. Adresa de corespondenţă: Primăria
Comunei Merei, sat Merei, str.Principală,
nr.91, comuna Merei, judeţul Buzău. Bibliografia și alte informaţii suplimentare pot
fi accesate de pe site-ul Primăriei Comunei
Merei: www.primariamerei.ro și la
tel.0238.509.159, int.34, e-mail: office@
primariamerei.ro.
l Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat și Probleme Speciale -Unitatea
Teritorială 370, cu sediul în com.Ionești,
jud.Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de execuţie de consilier, clasa I,
grad profesional superior, Comp.Tehnic, în
data de 08.07.2019 -ora 10.00 (proba
scrisă) și 11.07.2019 -ora 10.00 (interviul),
la sediul din comuna Ionești, judeţul
Vâlcea, în următoarele condiţii. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
-Studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul fundamental -științe inginerești, ramura de
știință -inginerie mecanică, mecatronică,
inginerie industrială și management,
domeniul de licență -inginerie genistică;
-Vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice:
minim 7 ani; -Să îndeplinească condiţiile
generale pentru ocuparea funcţiei publice
conform art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs în intervalul
07.06.2019-26.06.2019, de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a. Coordonate de contact pentru
primirea dosarelor de concurs: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale -Unitatea Teritorială
370, com.Ionești, judeţul Vâlcea, telefon:
0250.763.033, fax: 0250.763.058, e-mail:

ut370@anrsps.gov.ro, persoană de contact:
D o s p i n a Ta t i a n a , r e f e r e n t ,
tel.0749.244.811.
l Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol”, cu sediul în localitatea Arad, str.
Gh.Popa de Teiuș, nr.2-4, judeţul Arad,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de bibliotecar, studii superioare, grad profesional
IA, 1 post, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 2 iulie 2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 8 iulie 2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii universitare
de licență absolvite cu diplomă de licență;
-vechime în muncă/în specialitatea studiilor: minim 5 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul instituţiei din str.
Gh.Popa de Teiuș, nr. 2-4, et.I, Biroul
Administrație, până în 24 iunie 2019, ora
16.00. Relaţii suplimentare la sediul Bibliotecii Judeţene „Alexandru D.Xenopol”,
str.Gh.Popa de Teiuș, nr.2-4, et.I, Biroul
Administrație, persoană de contact: Crist i n a Te i u ș a n u , t e l e f o n :
0724.233.413/0787.326.972, fax:
0257.256.510, e-mail: secretariat@bibliotecaarad.ro
l Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor, cu sediul în localitatea Brăila, str.Calea Galați, nr.344,
județul Brăila, în baza Legii 188/1999,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcții publice de execuție
vacante din cadrul instituției, astfel: 1.din
cadrul Serviciului Economic și Administrativ -1 post de consilier, clasa I, grad
profesional superior; 2.din cadrul
Compartimentului Comunicare, Registratură -Arhivă -1 post de referent, clasa III,
grad profesional asistent. Condițiile de
participare la concurs pentru funcția
publică de execuție vacantă din cadrul
Serviciului Economic și Administrativ: -1
post de consilier, clasa I, grad profesional
superior: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
știinţe economice; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice de execuție de consilier, grad profesional superior: minimum 7 ani. Condițiile
de participare la concurs pentru funcția
publică de execuție vacantă din cadrul
Compartimentului Comunicare, Registratură -Arhivă -1 post de referent, clasa III,
grad profesional asistent: -studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor

necesare exercitării funcţiei publice de
execuție de referent, grad profesional
asistent: minimum 6 luni. Concursul va
avea loc în data de 8 iulie 2019 (proba
scrisă), ora 11.00, iar interviul în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la proba
scrisă la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din
Brăila, str.Calea Galați, nr.344. Dosarele
de înscriere se depun la sediul instituției în
termen de 20 zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Date contact: DSVSA
Brăila, telefon: 0239.610.689, fax:
0239.610.691, adresa de e-mail: office-braila@ansvsa.ro, persoană de contact:
ec.Mures Violeta -consilier, grad profesional superior.
l Muzeul Bucovinei, cu sediul în Suceava,
str.Ștefan cel Mare, nr.33, județul Suceava,
organizează în temeiul HG nr.286/2011,
modificată și completată de HG
nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de: -Muzeograf, studii superioare, gradul I -1 post,
Serviciul Etnografie/Muzeul Satului Bucovinean; -Gestionar custode, studii medii,
treapta I -1 post, Serviciul Etnografie/
Muzeul Satului Bucovinean; -Muncitor
calificat, studii medii, treapta I -2 posturi,
Serviciul Relații Publice -Evenimente
Muzeale. Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de 10.07.2019, ora
10.00; -proba interviu se susţine într-un
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii primei probe. Data, ora și
ziua interviului se vor afișa după proba
scrisă. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: Pentru postul de
muzeograf, studii superioare, gradul I
-Serviciul Etnografie/Muzeul Satului
Bucovinean: 1.Studii de specialitate: superioare de lungă durată cu diplomă de
licență; 2.Perfecționare și calificare în
ocupația de muzeograf cu competențe
certificate în: dezvoltarea colecțiilor
muzeale, gestionarea și evaluarea bunurilor culturale, protejarea și cercetarea
patrimoniului muzeal, realizarea de expoziții și programe educative; 3. Vechimea în
muncă: minim 3 ani și 6 luni în domeniul
muzeal; 4.Cunoștințe de operare pe calculator: medii (Word, Power Point); 5.Limbi
străine: nivel mediu. Pentru postul de
gestionar custode, studii medii, treapta I
-Serviciul Etnografie/Muzeul Satului
Bucovinean: 1.Studii de specialitate:
medii, diplomă de bacalaureat; 2.Vechime:
minim 3 ani și 6 luni. Pentru posturile de
muncitor calificat, studii medii, treapta I
-Serviciul Relații Publice -Evenimente
Muzeale: 1.Studii de specialitate: studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2.Perfecționări (specializări): prelucrare
lemn; 3.Vechime: minim 9 ani; 4. Cunoș-
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tințe de operare pe calculator, Microsoft
Office, Word, AV, WIFI. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul instituției și pe
pagina de internet, respectiv până în data
de 24.06.2019, ora 14.00. Dosarele se vor
verifica de către comisia de concurs, iar
rezultatele selectării dosarelor se vor afișa
la sediul instituției și pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro. Informaţii suplimentare și bibliografia necesară se pot obţine
de la sediul instituţiei, telefon:
0230.216.439 și pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro
l Primăria Comunei Dărmănești, cu
sediul în localitatea Măriței, str.Principală,
nr.575, judeţul Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor, conform HG nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 02.07.2019,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
03.07.2019, ora 12.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
minim 8 clase; -vechime: 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 Primăriei Comunei Dărmănești, județul Suceava (secretariat). Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei Comunei
Dărmănești, persoană de contact: Cosmiuc
Viorica, telefon: 0230.551.532, fax:
0230.551.532, e-mail: primaria_comdarmanesti@yahoo.com.
l Primăria Comunei Carașova, județul
Caraș-Severin, organizează, conform Legii
nr.188/1999, concurs pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante:
inspector, cl.I, grad asistent, în cadrul
Compartimentului Cadastru, Agricol,
Urbanism, Patrimoniu. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul silvicultură/agricultură; -abilităţi de comunicare: cunoștinţe de operare pe calculator
-nivel mediu, cunoștințe de limbă croată
-nivel mediu; -vechime în specialitatea
studiilor absolvite: minim 1 an. 1)Condiţii
de desfășurare a concursului: a)Concursul
se desfășoară la sediul Primăriei Comunei
Carașova, nr.274, astfel: -Proba scrisă în
data de 09 iulie 2019, ora 10.00; -Interviul
în data de 11 iulie 2019, ora 14.00. b)
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere sunt afișate la
sediul Primăriei Comunei Carașova. Dosarele de înscriere se pot depune în termen
de 20 de zile de la publicarea anunţului.
Pentru relaţii suplimentare la telefon:
0255.232.000. Selecţia dosarelor va avea
loc în termen de 5 zile de la data încetării
depunerii dosarelor de înscriere.
l Primăria Comunei Carașova, județul
Caraș-Severin, organizează, conform Legii
nr.188/1999, concurs pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante: consilier, cl.I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice. Condiţii
specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul științe economice; -abilităţi de
comunicare: cunoștinţe de operare pe
calculator- nivel mediu; -vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an. 1)
Condiţii de desfășurare a concursului: a)
Concursul se desfășoară la sediul Primăriei Comunei Carașova, nr.274, astfel:
-Proba scrisă în data de 09 iulie 2019, ora
10.00; -Interviul în data de 11 iulie 2019,
ora 14.00; b)Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia și actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de înscriere
sunt afișate la sediul Primăriei Comunei
Carașova. Dosarele de înscriere se pot
depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului. Pentru relaţii suplimentare la telefon: 0255.232.000. Selecţia

dosarelor va avea loc în termen de 5 zile de
la data încetării depunerii dosarelor de
înscriere.
l Primăria Crevedia Mare, cu sediul în
localitatea Crevedia Mare, str.Principală,
nr.68, judeţul Giurgiu, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: numele funcţiei:
-arhivar, tr.II; -operator stație de apă, tr.I.
Număr posturi: 2, conform Hotărârii de
Guvern nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 2
iulie 2019, ora 10.30; -Proba practică în
data de 4 iulie 2019, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-vechime (obligatoriu): minim 5 ani; -studii
medii; -domiciliul stabil în localitate.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Crevedia Mare. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Crevedia
Mare, persoană de contact: Mindricel
Florentina, telefon: 0246.264.155, fax:
0246.264.266, e-mail: primariacrevediagr@
yahoo.com
l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și
Inspecţie Socială Covasna organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de consilier, clasa I,
grad profesional asistent: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă. Condiţiile de participare la
concurs și bibliografia stabilită se afișează
la sediul instituţiei și pe site-ul AJPIS
Covasna: http://covasna.mmanpis.ro.
Concursul va avea loc pe data de 08 iulie
2019, începând cu ora 10.00 -proba scrisă,
la sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi și
Inspecţie Socială Covasna (Sfântu
Gheorghe, str.Gen.Grigore Bălan, nr.14,
jud.Covasna). Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
HG nr.611/2008, actualizată, și se pot
depune la secretariatul comisiei în perioada 07.06.2019-26.06.2019. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJPIS
Covasna, camera 30, la nr.de telefon:
0267.311.917/7, e-mail: peter.andreea@
mmanpis.ro
l Anunţ. Comuna Sântana de Mureș
organizează concurs pentru ocuparea unei
funcții publice vacante de consiler, clasa I,
grad superior, în cadrul Compartimentului
Urbanism, Disciplina în Construcții,
Amenajarea Teritoriului. Condiţiile de
desfășurare a concursurilor: -data, ora și
locul organizării probei scrise: 10 iulie
2019, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Sântana de Mureș, str.Morii,
nr.26. Interviul se va susţine cu respectarea
prevederilor art.56 alin.(1) din HG
nr.611/2008; -perioada de depune a dosarelor de consurs: 07 iunie 2019-26 iunie
2019, la registratura Primăriei- Sântana de
Mureș, str.Morii, nr. 26. Condiţiile de participare la concurs: -Condiţii generale:
-Candidații trebuie să întrunească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind statutul funcționarilor
publici, republicată 2, cu modificările și
completările ulterioare. -Condiții specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, arhitectură sau urbanism;
-curs de formare profesională continuă de
specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării
construcţiilor; -vechime în specialitatea
studiilor: minim 7 ani. Dosarul de înscriere
la concurs va cuprinde documente prevăzute de art.49 din HGR nr.611/2008,
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, modificată și completată. Coordonate de contact: Sântana de Mureș, str.
Morii, nr.26, tel./fax: 0265.323.517, e-mail:
sintana@cjmures.ro, persoană de contact:
Kiss Gabriela Adela -consilier. Primar,
Moldovan Dumitru.
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l Filarmonica „Banatul” Timișoara organizează în data de 03.07.2019, ora 10.00,
concurs în vederea ocupării pe perioadă
nedeterminată a funcţiei vacante, în regim
contractual, de: -Șef Birou Juridic-Contractare; -Curier (cu atribuții SSM) -Birou
Resurse Umane, Comunicare; -Portar de
zi (cu atribuții de pompier). Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii
specifice în vederea ocupării funcțiilor
vacante: Pentru șef Birou Juridic-Contractare: -studii superioare de lungă durată, cu
diplomă de licenţă în științe juridice,
domeniul științe juridice, specializarea
drept; -studii masterale în domeniul drept;
-vechime în specialitate de minim 5 ani;
-cunoștințe avansate de utilizare a calculatorului: Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point). Pentru curier: -minimum
studii generale; -vechime în muncă: minim
3 (trei) ani; -cunoștințe avansate de utilizare a calculatorului: Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point); -deținerea
unui certificat de absolvire de inspector în
domeniul SSM-ului constituie avantaj.
Pentru portar: -nivelul studiilor: minimum
generale; -vechime în muncă: minim 3
(trei) ani; -deţinător al atestatului/certificatului de calificare profesională ca agent de
pază și ordine; -deţinător al atestatului de
pompier. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs este 24.06.2019, ora 14.00.
Condițiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează la sediu și pe site-ul:
www.filarmonicabanatul.ro. Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar
9.00-14.00, la sediul Filarmonicii
„Banatul” Timișoara, din b-dul C.D.Loga,
nr.1, sau la numărul de telefon:
0256.492.521.
l Serviciul De Ambulanţă Judeţean
Vâlcea organizează concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata a 2
posturi contractuale vacante, astfel: 1 post
contractual vacant de șofer autosanitara II
la Staţia de Ambulanta Rm. Vâlcea.
Condiţii: -studii medii-diplomă de bacalaureat; -vechime minimă în specialitate - 3
ani, înregistrata in cartea de munca;
-permis conducere categoriile B, C;
-perfecţionări: certificat de ambulanţier;
-concurs pentru ocuparea postului. 1 post
contractual vacant de șofer autosanitara II
la Staţia de Ambulanta Rm. Vâlcea, Punct
de lucru Călimănești. Condiţii: -studii
medii-diplomă de bacalaureat; -vechime
minimă în specialitate - 3 ani, înregistrata
in cartea de munca; -permis conducere
categoriile B, C; -perfecţionări: certificat
de ambulanţier; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -10
iunie–24 iunie 2019 ora 14.00 –termen
limita de depunere a dosarelor; -02 iulie
2019 ora 10.00 –proba scrisă; -04 iulie 2019
ora 10.00 –proba practica. Relaţii suplimentare se obţin de la Compartimentul
RUNOS – telefon 0250/731030 int. 117 sau
pe site-ul institutiei www.ambulantavalcea.ro. Manager general, Dr. Padureanu
Dan Constantin.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Mehedinţi organizeaza concurs în
data de 02.07.2019 -05.07.2019 pentru
ocuparea unui post contractual vacant pe
perioada nedeterminata după cum
urmează: Asistent registrator principal
debutant pentru BCPI Orsova -1 post;
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 cu
modificările și completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială (www.ocpimh.ro
www.ancpi.ro). Relații suplimentare se
obțin la sediul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Mehedinţi din
Drobeta Turnu Severin str. Serpentina
Roșiori nr. 1A Compartimentul Juridic
Resurse Umane Secretariat și Petiţii,
telefon 0252/316874.
l Casa Oamenilor de Știință cu sediul în
Calea 13 Septembrie nr 13, sector 5, București, unitate reînființată prin HG.

347/1990 subordonată Academiei Române,
organizează în condițiile Regulamentului
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale a personalului din cadrul Casei
Oamenilor de Știință -Clubul Oamenilor
de Știință, funcție de conducere, Director
-Manager, concurs pentru ocuparea, pe
durată determinată, cu normă întreagă a
unui post contractual vacant- funcție de
conducere, Director -Manager Gradul II
(S), pentru unitatea de alimentație publică
Clubul Oamenilor de Știință cu finanțare
din venituri proprii, având sediul în București, P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: Condiții
specifice Director -Manager Gradul II (S),
funcție de conducere. •Studii universitare
absolvite cu diplomă de licență. •Vechime
în muncă: minim15 ani; •Vechime în activități administrative: minim 5 ani;
•Competențe manageriale atestate (certificat, brevet, diplomă, etc.); •Experiență
managerială de cel puțin 2 ani; •Nivel
avansat de operare Microsoft (Word,
Excel); •Cunoștințe despre întocmirea
documentelor financiare; •Cunoașterea
contabilității instituțiilor publice.
Concursul se va desfășura la sediul Academiei Române din Calea Victoriei, nr.125,
Sector 1, București după cum urmează:
1.Afișarea anunțului la sediul unității se
face în data de 07.06.2019; 2.Data limită
până la care se pot depune actele pentru
dosarele de concurs la sediul unității din
Calea 13 Septembrie nr 13, sector 5, București este 24.06.2019 ora 14.00; 3. Etapa I
-selecție dosare -25.06.2019 ora 15.00; 4.
Etapa II -proba scrisă -02.07.2019, ora
10.00; 5. Etapa III -Interviul și susținerea
Proiectului Managerial -08.07.2019, ora
10.00. Secretariatul comisiei de concurs
între orele 9.00-14.00 zi lucrătoare este
asigurat de dna. Rebeca Macovei și
Surugiu Silvia Daniela, tel 021.318.81.45,
021.318.24.40, email rebeca.macovei@
acad.ro.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament 4
camere, mobilat, utilat lux, B-dul Muncii,
Brașov. 0722/370135 (17.00- 19.30).

PROPUNERI AFACERI
l Cumpăr puncte ANRP, decizii de
compensare emise în baza legii 165. Tel.
0737.903.170

CITAŢII
l Se citează Simon Christine în dosar
837/217/2012* al Judecătoriei Darabani la
data de 25 iunie 2019.
l Se citează SC Trust Constructii SRL,
având CUI: RO1956969 și J22/319/1991,
la data de 26.06.2019, ora 8.30, la Judecătoria Iași, completul C16, în calitate de
pârât în dosarul 33459/245/2018 și reclamant pe SC Transworld SRL.
l Citație emisă la 17 mai 2019. Eventualii
moștenitori și orice persoană interesată în
dezbaterea succesiunii defunctei Dumitru
Xenia decedată la data de 30.11.2018,
fostă cu ultimul domiciliu în mun. București, str.George Vâlsan, nr.96, sector 6. Vă
înștiinţăm că sunteţi invitat/ţi să vă
prezentaţi la sediul biroului notarial din
mun.București, str.Barbu Văcărescu, nr.53,
parter, sector 2, la data de ziua 24, luna
iunie, anul 2019, ora 11.00, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a
defunctei Dumitru Xenia. Cererea pentru
deschiderea procedurii succesorale a fost
făcută de către Dumitru Nicolae, frate al
defunctei, care a indicat faptul că în masa
succesorală a defunctei se găsește dreptul
de proprietate asupra unui autoturism și a
unui teren împreună cu o construcție din
comuna Provița de jos, jud. Prahova. Până
la termenul fixat, puteţi opta: -să prezentaţi declaraţia autentică de acceptare a
succesiunii sau o procură autentică de
reprezentare; -să prezentaţi declaraţia
autentică de renunţare și/sau procura
autentică de reprezentare. La data prezen-

tării la termenul fixat pentru dezbaterea
succesiunii veți avea la dumneavoastră
toate actele pe care le deţineţi necesare
soluţionării procedurii succesorale: acte de
stare civilă (certificate de naștere, de
moștenitor, de căsătorie, de deces), acte de
identitate, testamente (dacă este cazul),
acte de proprietate privind bunurile mobile
sau imobile ce au aparţinut defunctului
etc. Vă aducem la cunoștinţă că, potrivit
art.157 alin.(l) lit.i) din Legea nr. 134/2010,
privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin înmânarea citaţiei se consideră
că aveţi cunoștinţă de termenele ce se vor
fixa ulterior până la soluţionarea cauzei
succesorale [art.9 lit.h) din metodologie] și
urmând totodată a se dispune toate măsurile legale permise de dispoziţiile legale în
materie, inclusiv eliberarea certificatului
de mostenitor. Notar Public. Cons.Jur.
l Citație. Se citează SC Dravista SRL, cu
sediul social cunoscut în sat Misleanu,
comuna Perieți, str.Calea București, nr.90,
județul Ialomița, în calitate de pârât în
dosarul nr.448/312/2019, în proces cu
Unitatea Administrativ Teritorială Județul
Ialomița, în calitate de reclamant, pentru
data de 25 iunie 2019, la Judecătoria
Slobozia, județul Ialomița.
l Numitele Kozmulescu Ilona și Zekany
Julia, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Sighetu-Marmaţiei, jud.Maramureș, sunt citate la Tribunalul Maramureș, cu sediul în Baia-Mare, str.Crișan,
nr.3, jud. Maramureș, pe data de
11.09.2019, ora 08.30h, complet civil nr.3napel, camera 21, în calitate de intimate în
dosarul civ.nr.1843/307/2018, având ca
obiect uzucapiune, iar ca apelanţi-reclamanţi pe Codrea Ioan și Codrea Irina.
l Sindicatul Tisa Someș, cu ultimul sediu
cunoscut în municipiul Satu Mare, str.25
Octombrie, nr.11, judeţul Satu Mare, este
citat în calitate de pârât, în data de
12.09.2019, la Judecătoria Satu Mare,
camera Sala 7, ora 08.30, în proces cu
reclamanta Davidu Floare, în dosar
nr.12412/296/2018, având ca obiect uzucapiune.
l Pârâtul Surdu Marian, cu ultimul domiciliu cunoscut în orașul Buziaș, str. avram
Iancu, nr. 1 bl. C3, sc. A, ap. 17, judeţul
Timiș, în prezent cu domiciliu necunoscut,
este citat la Judecătoria Lugoj in dosarul
nr. 591/252/2019 pentru termenul
20.06.2019, ora 09:00, sala 10, Complet C5,
în proces cu reclamantul Buda Ovidiu
Cristian și pârâtul Cântar Mădălin
Lucian, având ca obiect acţiune în răspundere delictuală.
l Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial, Ene Frosina, din municipiul
Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P. 21, sc. C, ap.
28, judeţul Tulcea, la data de 27.06.2019,
ora 10:30, persoanele cu vocaţie succesorală legală sau testamentară, la succesiunea defunctei Gâlă Maria, decedată la
data de 06.05.2019, cu ultimul domiciliu în
mun. Tulcea, judeţul Tulcea, în Dosar
succesoral nr. 59/2019, în vederea dezbaterii succesiunii.
l Se citează în data de 02.07.2019, ora
9:00, pârâtul Mezei Mihai cu domiciliul în
Mun. Huși, Jud. Vaslui, în dosarul nr.
707/1748/2019, având ca obiect divorţ, la
Jud. Cornetu, jud. Ilfov.
l Numitul Stroiescu Adrian Anton, cu
domiciliul în mun.București, Șos.Mihai
Bravu, nr.311, bl.SB 1, sc.2, ap.53, sect.3,
este citat la Judecătoria Ploiești pe data de
24.06.2019, ora 8.30, compl.Civ.21, în calitate de pârât, în dosar 2681/281/2018.
l Enache Gheorghe este chemat la Judecătoria Craiova, la data de 24.06.2019,
CMF5, ca pârât în dosarul civil
nr.9418/215/2019, ce are ca obiect Cerere
de divorț, introdusă de reclamanta Enache
Ileana.
l Numitul Durancea Nandis, cu domiciliul legal in mun. Bacau, str. Letea nr. 32.
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8c. B, ap. 13, este citat la Tribunalul Galati
in data de 25.06.2019, in Dosarul civil nr.
2036/121/2019, Sala 3, ora 08:30 in proces
cu D.G.A.S.P.C. Galati, avand ca obiect
plasament.

DIVERSE
l D-na Ligia Pravariu rog sunați pe
Gigea Wagner, tel.021.340.68.80.
l SC Blueforest Development SRL având
sediul în Sibiu, Strada Poiana Soarelui, Nr.
13, Bl. G2, Ap 26, Judeţul Sibiu, titular al
planului Amenajament silvic UP III Valea
Stânii, cu amplasamentul în UAT
Măneciu și Izvoarele, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu. Informaţiile
privind conţinutul documentaţiei tehnice
a proiectului propus pot fi consultate la
sediul APM Prahova - Strada Gheorghe
Grigore Cantacuzino nr. 306, Ploiești și la
sediul titularului, zilnic (orele 9:00 - 13:00
).Observaţiile publicului se primesc zilnic
în scris la sediul APM Prahova, în termen
de 18 zile de la publicarea anunţului.
l Parohia Ortodoxă Păpăuți anunţă
publicul interesat că s-a depus documentaţia tehnică aferentă Amenajamentului
silvic UP XIX Parohia Ortodoxă Păpăuți,
situat pe teritoriul UAT Zagon, pentru
obţinerea avizului de mediu. Comentariile
și observaţiile scrise ale publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Covasna situat
în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan,
nr. 10, telefon: 0267.323.701, în zilele de
luni- vineri, între orele: 09.00-13.00, în
termen de 18 zile de la apariţia anunţului.
l Mănăstirea Cheia și persoanele fizice,
cu sediul în Com. Măneciu, sat Cheia,
Judeţul Prahova, titulari ai planului
Amenajament silvic UP X Măneciu, cu
amplasamentul în UAT Măneciu, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu.
Informaţiile privind conţinutul documentaţiei tehnice a proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Prahova - Strada
Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 306,
Ploiești și la sediul titularului, zilnic (orele
9:00 - 13:00 ). Observaţiile publicului se
primesc zilnic în scris la sediul APM
Prahova, în termen de 18 zile de la publicarea anunţului.
l Persoana fizică Misca Mihai, în calitate
de titular, anunţă publicul interesat asupra
declanșării etapei de Informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului și de urbanism, conform Ordinului 2701/30.12.2010, pentru Plan Urbanistic de Detaliu: Construire două locuințe
unifamiliale în regim izolat, str.Hașdeu,
nr.99, loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj.
l SC Axiven Pest Control SRL avand
sediul in orasul Otopeni, Calea Bucurestilor, Nr.305A4, titular al planului
P.U.Z.-Ansamblu locuinte individuale
P+1+M, Functiuni complementare,
amenajare circulatii si utilitati, comuna
Berceni judet Ilfov, T5, P18/5/10, 11, 12,
13 anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare luata in cadrul
sedintei Comitetului Special constituit din
data de 20.03.2019 urmand ca prima
versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile
componente fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in
s c r i s l a s e d i u l A . P. M . I l f o v ( t e l .
021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l S.C. Therme Nord Bucuresti SRL
avand domiciliul injudetul Sibiu, Orasul
Sibiu, B-dul.Victoriei nr.44A, Sc.A, Et.3,
titular al planului P.U.D.-Construire
Unitate noua pentru realizare de activitati
de intretinere corporala-beauty Palace,
Parcari si retele, Comuna Balotesti, cod
postal 077015, str.Calea Bucuresti, Nr. 1K,
judetul Ilfov, anunta publicul interesat
asupra solicitarii de obtinere a avizului

Favorabil. Observatii/comentarii si sugestii
se primesc in scris la Biroul de Urbanism
in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.Ernest
Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93),
in termen de 15 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
l Sorgsir SRL, cu sediul în localitatea
Liești, strada Fabricii de zahăr nr.10,
județul Galați, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizație
de mediu, în scopul desfășurării activității:
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte
materiale vegetale împletite, pe amplasamentul din localitatea Liești, strada
Fabricii de zahăr nr. 10, județul Galați.
Informații privind impactul asupra
mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate
zilnic, de luni -joi între orele 9.00 - 15.00 și
vineri între orele 9.00 -13.00, la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Galați
din municipiul Galați, str. Regiment 11
Siret nr. 2. Observațiile, sugestiile și/sau
propunerile publicului se primesc în scris
la sediul A.P.M. Galați.
l Anunț prealabil 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,
începând cu data de 12.06.2019, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei
PODARI conform art. 14 alin. (1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

COMPANII
l Comunicat distribuire dividende:
Subscrisa S.C. Institutul de Cercetări în
Transporturi „INCERTRANS” S.A. cu
sediul social în București, Calea Griviței
nr. 391– 393, Sector 1, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București sub nr.
J40/17093/1993, CIF RO 4282451, reprezentată prin Director General Flavius
Valeriu Cladoveanu, prin prezenta informează investitorii cu privire la faptul că:
Urmare a Hotărârii Adunării Generale
Ordinare a acţionarilor nr.207/23.04.2019
privind aprobarea distribuirii dividendelor aferente exerciţiului financiar 2018,
distribuirea dividendelor se va face în
următoarele condiții: 1. Data plăţii:
27.06.2019; 2. Data de înregistrare:
07.06.2019; 3. Ex data: 06.06.2019; 4.
Valoarea brută a dividendului exprimată
în lei per acţiune: 0,02 lei, sumă din care
se va reține la sursă impozitul pe dividende, în cotele prevăzute de lege la data
plății; 5. Modalitatea de distribuire a
dividendelor: -dividendele vor fi distribuite prin intermediul Depozitarului
Central S.A.; -Agentul de plată
desemnat: Banca Comercială Română
Sector 1; -pentru acționarii al căror cont
bancar (IBAN) se af lă în evidențele
Depozitarul Central S.A., plata dividendelor va fi efectuată prin virament
bancar; -în cazul acționarilor care nu
dețin un cont bancar al cărui IBAN să
existe în evidențele Depozitarului
Central, plata dividendelor va fi efectuată în numerar, la ghișeele Agentului
de plată desemnat, respectiv Banca
Comercială Română Sector 1. Ridicarea
dividendelor în numerar va putea fi efectuată de către acționarii rezidenți pe baza
cărții de identitate (având înscris Codul
Numeric Personal), iar pentru acționarii
nerezidenți, pe bază de pașaport a cărui
serie și număr trebuie să corespundă cu
cele din evidențele Depozitarului Central.
Facem precizarea că în conformitate cu
Legea 227/2015 (Codul Fiscal), Societatea
are obligația legală de a reține și de a vira
la bugetul statului impozitul pe dividende
(reținere la sursă).

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art. 130 din decretul
Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus
prin rezolutia judecatorului din data de
04.06.2019, privind cererea inregistrata
sub dosar nr. 1227/246/2019 al Judecatoriei Ineu, formulate de petenta Bene
Floare, cu domiciliul in comuna Beliu nr.
479, judetul arad, prin care se solicita sa se
constate ca a dobandit prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra imobilului
inscris in CF nr. 303508 Beliu, provenit din
CF vechi 135 Beliu, nr. top. 45/2/a compus
din teren arabil in intravilan in suprafata
de 1317 mp, faptic cu supraedificate, casa
cu nr. ad. 479 neevidentiata in CF, propriater tabular sub B.1, in cota de ½ parti
fiind Tica persida, iar sub B.2, in cota de ½
parti fiind Alexa Iosif. Petenta sustine ca a
posedat imobilul de mai sus in mod
pasnic, public, continuu si sub nume de
proprietar, fara ca alte persoane sa faca
acte de deposedare sau tulburare pe
intreaga perioada de peste 50 de ani.
Prezenta somatie se afiseaza timp de o
luna de la sediul instantei si la sediul
primariei in raza careia se afla imobilul si
se publica intr un ziar de larga raspandire,
timp in care toti cei interesati au posibilitatea sa depuna de indata opozitie la
Judecatoria Ineu, intrucat in caz contrar,
in termen de o luna de la ultima afisare
sau publicare, se va proceda la analizarea
cererii petentului cu privire la constatarea
dreptului de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare și
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de
piață și ale Actului Constitutiv al
ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
inregistrare RO 1576401, număr de ordine
in Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de
08.07.2019 ora 14.00, la sediul societăţii din
București, Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 01.07.2019, având următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea demarării procedurii de stingere a unor obligaţii de plată la
bugetul general consolidat prin trecerea în
proprietatea publică a statului a bunurilor
imobile (teren și construcții aferente) aflate
în patrimoniul ROMAERO S.A., identificate cu numerele cadastrale de mai jos și
evaluate conform rapoartelor întocmite de
către IRECSON EVALUĂRI S.R.L. înregistrate sub nr. 6817 din 23.07.2018 și nr.
6682 din 31.05.2019, în măsura necesară
pentru stingerea debitelor fiscale restante
ale ROMAERO S.A. la data transferului în
proprietatea publică a statului: 1. 220807
(nr. cadastral vechi 2692/2/2) cu teren în
suprafață de 11.785 mp și construcții în
suprafață totală de 4.523,44 mp; 2. 236167
(nr. cadastral vechi 2692/22/3/2) cu teren în
suprafață de 2.647 mp; 3. 236165 (nr.
cadastral vechi 2692/22/3/1) cu teren în
suprafață de 2.186 mp; 4. 267239 (nr.
cadastral vechi 2692/22/32/1-lot 2) cu teren
în suprafață de 1.213 mp; 5. 235117 (nr.
cadastral vechi 2692/22/1) cu teren în
suprafață de 3.208 mp și construcții în
suprafață totală de 2.229 mp; 6. 236183 (nr.
cadastral vechi 2692/22/25/1) cu teren în
suprafață de 866 mp și construcții în suprafață totală de 78 mp; 7. 236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2) cu teren în
suprafață de 212 mp; 8. 236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1) cu teren în suprafață
de 3.065 mp și construcții în suprafață
totală de 217 mp; 9. 236176 (nr. cadastral
vechi 2692/22/2/2) cu teren în suprafață de
109 mp; 10. 233731 (nr. cadastral vechi
2692/3/1) cu teren în suprafață de 1.242 mp
și construcții în suprafață totală de 776 mp;
11. 235141 ( nr. cadastral vechi 2692/22/13)

cu teren în suprafață de 6.684 mp și
construcții în suprafață totală de 2.966 mp;
12. 235157 (nr. cadastral vechi 2692/22/21)
cu teren în suprafață de 3.056 mp și
construcții în suprafață totală de 1.423 mp;
13. 258058 (nr. cadastral vechi 2692/5) cu
teren în suprafață de 8.973 mp și
construcții în suprafață totală de 8.030,55
mp; 14. 232567 (nr. cadastral vechi
2692/4/1) cu teren în suprafață de 2.399 mp
și construcții în suprafață totală de 1.253
mp; 15. 235155 (nr. cadastral vechi
2692/22/20) cu teren în suprafață de 3.485
mp și construcții în suprafață totală de
1.150 mp; 16. 234909 (nr. cadastral vechi
2692/6/1) cu teren în suprafață de 6.105 mp
și construcții în suprafață totală de 5.372
mp; 17. 234912 (nr. cadastral vechi
2692/6/2) cu teren în suprafață de 2.882 mp
și construcții în suprafață totală de 2.635
mp; 18. 256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi
2692/7/2/2) cu cotă indiviză ½ din teren în
suprafață de 3.893 mp și construcții în
suprafață totală de 3.893 mp; 19. 259566
(nr. cadastral vechi 2692/11) cu teren în
suprafață de 4.660 mp și construcții în
suprafață totală de 3.638,61 mp; 20. 232675
(nr. cadastral vechi 2692/12/2/1) cu teren în
suprafață de 98 mp și construcții în suprafață totală de 270 mp; 21. 220831 (nr.
cadastral vechi 2692/13) cu teren în suprafață de 1.704 mp și construcții în suprafață
totală de 1.101,64 mp; 22. 236705 (nr.
cadastral vechi 2692/8/1) cu teren în suprafață de 4.496 mp și construcții în suprafață
totală de 4.496 mp; 23. 235145 (nr. cadastral vechi 2692/22/15) cu teren în suprafață
de 8.018 mp și construcții în suprafață
totală de 4.499 mp; 24. 235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23) cu teren în suprafață
de 689 mp și construcții în suprafață totală
de 254 mp; 25. 235153 (nr. cadastral vechi
2692/22/19) cu teren în suprafață de 2.176
mp și construcții în suprafață totală de
1.480 mp; 26. 235143 (nr. cadastral vechi
2692/22/14) cu teren în suprafață de 1.988
mp și construcții în suprafață totală de 317
mp; 27. 236709 (nr. cadastral vechi
2692/7/3/1) cu teren în suprafață de 2.340
mp și construcții în suprafață totală de 164
mp; 28. 235164 (nr. cadastral vechi
2692/22/24) cu teren în suprafață de 377
mp și construcții în suprafață totală de 332
mp; 29. 235177 (nr. cadastral vechi
2692/22/31) cu teren în suprafață de 118
mp și construcții în suprafață totală de 118
mp; 30. 235184 (nr. cadastral vechi
2692/22/34) cu teren în suprafață de 2.338
mp; 31. 236712 (nr. cadastral vechi
2692/7/3/2) cu teren în suprafață de 162
mp; 32. 236713 (nr. cadastral vechi
2692/7/3/3) cu teren în suprafață de 770
mp; 33. 236716 (nr. cadastral vechi
2692/7/3/4) cu teren în suprafață de 1.374
mp și construcții în suprafață totală de
1.374 mp; 34. 236706 (nr. cadastral vechi
2692/8/2) cu teren în suprafață de 1.519
mp; 35. 236707 (nr. cadastral vechi
2692/8/3) cu teren în suprafață de 1.723
mp; 36. 236708 (nr. cadastral vechi
2692/8/4) cu teren în suprafață de 320 mp;
37. 233732 (nr. cadastral vechi 2692/3/2) cu
teren în suprafață de 862 mp; 38. 235159
(nr. cadastral vechi 2692/22/22) cu teren în
suprafață de 616 mp; 39. 235174 (nr. cadastral vechi 2692/22/29) cu teren în suprafață
de 1.265 mp; 40. 235181 (nr. cadastral vechi
2692/22/33) cu teren în suprafață de 8.703
mp; 41. 220833 (nr. cadastral vechi
2692/17) cu teren în suprafață de 6.383 mp
și construcții în suprafață totală de
2.303,96 mp; 42. 220834 (nr. cadastral vechi
2692/18) cu teren în suprafață de 5.837 mp
și construcții în suprafață totală de
1.138,92 mp; 43. 220835 (nr. cadastral vechi
2692/19) cu teren în suprafață de 6.379 mp
și construcții în suprafață totală de
3.670,56 mp; 44. 234006 (nr. cadastral vechi
2692/20) cu teren în suprafață de 3.622 mp
și construcții în suprafață totală de 1.298
mp; 45. 220836 (nr. cadastral vechi
2692/21) cu teren în suprafață de 963 mp;
46. 234324 (nr. cadastral vechi 2692/24/1)
cu teren în suprafață de 4.459 mp; 47.
234331 (nr. cadastral vechi 2692/23/2) cu
teren în suprafață de 909 mp; 48. 238204
(nr. cadastral vechi 2692/22/26/1) cu teren
în suprafață de 3.949 mp și construcții în
suprafață totală de 3.902 mp; 49. 238205
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(nr. cadastral vechi 2692/22/26/2) cu teren
în suprafață de 2.769 mp și construcții în
suprafață totală de 2.379 mp; 50. 235175
(nr. cadastral vechi 2692/22/30) cu teren în
suprafață de 2.344 mp și construcții în
suprafață totală de 2.086 mp; 51. 235139
(nr. cadastral vechi 2692/22/12) cu teren în
suprafață de 2.417 mp și construcții în
suprafață totală de 281 mp; 52. 216419 (nr.
cadastral vechi 2695) cu teren în suprafață
de 551,13 mp și construcții în suprafață
totală de 341 mp; 53. 208969 (nr. cadastral
vechi 2694/1) cu teren în suprafață de 2.133
mp și construcții în suprafață totală de
814,48 mp; 54. 232395 (nr. cadastral vechi
13936/574) cu teren în suprafață de 3.671
mp; 55. 232396 (nr.cadastral vechi
13936/575) cu teren în suprafață de 3.601
mp; 56. 232397 (nr. cadastral vechi
13936/576) cu teren în suprafață de
2.101mp; 57. 232398 (nr. cadastral vechi
13936/577) cu teren în suprafață de 1.861
mp; 2. Aprobarea ex-date de 24.07.2019 și a
datei de 25.07.2019 ca dată de înregistrare.
3. Aprobarea împuternicirii directorului
general al societăţii pentru a îndeplini toate
formalităţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în faţa autorităţilor
competente, incluzând, dar fără a se limita,
la Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa
de Valori București. Mandatarul sus menţionat va putea delega puterile acordate
conform celor de mai sus oricărei persoane
după cum consideră necesar. La sedinţă pot
participa și vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la
data de 01.07.2019, stabilită ca dată de
referinţă. Documentele și informaţiile
referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi precum și proiectul de hotărâre supus
dezbaterii și aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de
07.06.2019, precum și pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.com.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul: de a introduce
până la data de 21.06.2019 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare
de adunarea generală extraordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de
21.06.2019 proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale
extraordinare. Fiecare acţionar are dreptul
să adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Acţionarii înscriși în
registrul acţionarilor la data de referință
pot exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență.
Formularul de vot prin corespondență atat
în limba română, cat și în limba engleză, se
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul
societăţii precum și pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com, începând cu
data de 07.06.2019. Formularul de vot prin
corespondență, completat de către acţionar
și însoțit de o copie a actului de identitate a
acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat de ORC
împreună cu copia actului care dovedește
calitatea de reprezentant legal al acestora,
în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel
puţin o oră înainte de adunare
(08/09.07.2019 ora 13.00) cu menţiunea
scrisă pe plic în clar și cu majuscule “VOT
PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
08/09.07.2019”. Buletinele de vot prin
corespondenţă care nu sunt primite în
forma și în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul pentru
determinarea cvorumului de prezenţă și
vot precum și la numărătoarea voturilor în
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Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art.
92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza
unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată,
pusă la dispoziţie de către Consiliul de
Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale)
atât în limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât
la sediul societăţii cât şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com şi
pot fi consultate începând cu data de
07.06.2019. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel puţin
o oră înainte de adunare ( 08/09.07.2019 ora
13.00). În cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se expediază
prin poştă trebuie facută pe plic menţiunea
scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
08/09.07.2019”. Procurile speciale care nu
sunt primite în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi acceptate de
către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile speciale
pot fi transmise şi prin email cu semnatură
electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de
adunare (08/09.07.2019 ora 13.00), la adresa
office@romaero.com, menţionând la subiect:
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN DATA DE 08/09.07.2019”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acţionarii
se poate face şi în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale) valabilă pentru o
perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând
reprezentantului desemnat să voteze în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca
împuternicirea generală să fie acordată de
către acţionar, în calitate de client, unui
Intermediar definit conform art. 2 alin. (1)
pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui
avocat. Împuternicirile generale (Procurile
generale) trebuie să conţină informaţiile
prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF
nr. 5/2018 şi se depun/expediază la societate
cu cel puţin o oră înainte de adunare (
08/09.07.2019 ora 13.00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul,
sub semnătura reprezentantului. Copiile
certificate ale Imputernicirilor generale
(Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în
procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea
generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către
o persoană care se află intr-o situaţie de
conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr.
24/2017, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor
de cvorum/validitate prevăzute de Actul
Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogramează pentru
data de 09.07.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi
oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021/599.41.04; fax 021/319.20.82.”
Preşedintele Consiliului de Administrație Ştefan PARASCHIV.

LICITAŢII
l Comuna Dorolţ, cu sediul în loc.Dorolţ,
str.Principală, nr.83, organizează vânzarea
prin licitaţie publică cu strigare a unui
număr de 6 (şase) parcele de teren intravilan cu o suprafață cumulată de 5.103mp,
conform extras CF nr.633/Dorolț, nr.topo
102467, 102458, 102462, 102466, 102459,
102464 situate în loc.Dorolț FN, în data de
04.07.2019, ora 11.00. Data-limită de depunere a ofertelor este 04.07.2019, ora 10.00.
Data-limită pentru solicitări de clarificări:
27.06.2019. Documentaţia de atribuire se
poate achiziţiona la sediul instituției. Informaţii suplimentare la telefon: 0261.751.238
sau e-mail: secretarfarcas@yahoo.com.

l RA-APPS Bucureşti SRP Victoria Cluj,
cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud. Cluj, anunță organizarea licitației pentru închirierea unui
spațiu din administrarea SRP Victoria Cluj
după cum urmează: Suprafața de 53mp
util (terasa 1), situată pe terasa Complexului hotelier Victoria, b-dul 21 Decembrie
1989, nr.54-56, Cluj-Napoca, jud.Cluj,
pentru amplasarea unor stații de telefonie
mobilă cu preț de pornire a licitației de
1378Euro/spațiu/lună (la care se adaugă
TVA). Prețul dosarului licitației este de
10Lei, taxa de participare la licitație este de
5% din prețul de pornire a licitației,
garanția de participare la licitație este de
10% din prețul de pornire a licitației. Licitația va avea loc la sediul SRP Victoria,
Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989,
nr.54-56, jud.Cluj, în data de 21.06.2019,
ora 10.00. Înscrierile se pot face până în
data de 19.06.2019, ora 10.00. Informații
suplimentare la tel. 0264.598.776,
0722.364.784, e-mail: srpvictoria@upcmail.
ro. Persoană de contact este Vadan Mircea
-şef birou tehnic.
l Licitație: SC Apă Canal 2000 SA, cu
sediul social în Municipiul Piteşti, b-dul. I.C.
Brătianu, nr. 24 A, Judeţul Argeş, ȋnmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
Argeş sub nr. J03/185/2000, CUI 13009001,
având ca obiect principal de activitate
„Captarea, tratarea şi distribuţia apei-COD
CAEN 3600”, capital social subscris şi
integral vărsat este în valoare de 14.123.680
lei, număr total de acţiuni 1.412.368, cu
valoarea nominală de 10 (zece) lei/acţiune,
având ca acţionari unităţile administrativ
teritoriale: Municipiul Piteşti (89,2529%),
Oraşul Costeşti (0,1492%), Oraşul Ştefăneşti
(5,0645%), Oraşul Topoloveni (0,1581%),
Judeţul Argeş (0,1016%), Comuna Albota
(0,6279%), Comuna Bascov (0,5843%),
Comuna Bârla (0,0321%), Comuna Bradu
(2,1970%), Comuna Buzoeşti (0,0658%),
Comuna Căteasca (0,0007%), Comuna
Mărăcineni (0,6685%), Comuna Merişani
(0,0290%), Comuna Moşoaia (0,9151%),
Comuna Rucăr (0,0746%), Comuna Stolnici
(0,0787%), organizează în data de
28.06.2019, ora 10:00, la sediul său din
Municipiul Piteşti, Calea Craiovei, nr. 38,
Judeţul Argeş (ȋn clădirea OTP Bank), licitaţia publică cu strigare, pentru vânzarea
bunului imobil „ apartament compus din
două camere ȋn suprafaţă utilă de 50,45
mp”. Bunul imobil este situat ȋn Comuna
Bascov, str. Păişeşti, bl. A7, sc.A, parter, ap.3,
jud. Argeş şi aparţine domeniului privat al
SC APA CANAL 2000 SA Piteşti. Licitaţia
se va organiza în data de 28.06.2019, ȋncepand cu ora 10:00, numai cu participanţii
declaraţi acceptaţi. Preţul de pornire al licitaţiei: 167.000 lei, fără TVA. Vânzarea poate
fi efectuată şi în condiţiile art.141 alin.2 lit.f
din Codul fiscal (cu scutire de TVA). Pasul
de licitaţie: 5% din preţul de pornire,
respectiv 8.350 lei, fără TVA. Condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească potenţialii
achizitori, pentru a fi admişi la licitaţie, sunt
prevăzute în „Caietul de sarcini”. „Caietul
de sarcini” al licitaţiei poate fi ridicat de la
sediul SC Apă Canal 2000 SA din Municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr.24A,
Judeţul Argeş - Serviciul Relaţii Clienţi, în
zilele lucrătoare, începȋnd cu data de
10.06.2019, între orele 800-1600, pȋnă cel
tȋrziu la data de 18.06.2019, ora 1600. Taxa
de participare la licitaţie este de 1000 lei
fără TVA şi se poate achita la casieria SC
Apă Canal 2000 SA din Municipiul Piteşti,
b-dul I.C. Brătianu nr. 24A, Judeţul Argeş
sau prin ordin de plată în contul
RO93BRDE030SV05734580300 deschis la
BRD-Sucursala Piteşti. Pentru participarea
la licitaţie este obligatorie achitarea taxei de
participare la licitaţie care include şi achiziţionarea „Caietului de sarcini”. Taxa de
participare la licitaţie nu se restituie ofertanţilor. Documentele pe baza cărora se va
elibera Caietul de sarcini sunt: - dovada
achitării taxei de participare la licitaţie; împuternicire scrisă din partea ofertantului
persoană juridică acordată persoanei care
reprezintă ofertantul şi copia cărţii de identitate a persoanei împuternicite; - copia
cărţii de identitate a ofertantului persoană
fizică. Garanţia de participare: 20% din
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preţul de pornire al licitaţiei, respectiv
33.400 lei fără TVA. Garanţia de participare se achita prin transfer bancar ȋn contul
SC Apă Canal 2000 SA RO93BRDE030SV05734580300 deschis la
BRD - Sucursala Piteşti. Dovada achitării se
face cu ordinul de plată confirmat de banca
emitentă. Pentru participarea la licitaţie,
ofertanţii vor depune la sediul SC Apă
Canal 2000 SA Piteşti din Municipiul
Piteşti, b-dul. I.C. Brătianu, nr. 24 A,
Judeţul Argeş, documentele de participare
prevăzute de „Caietul de sarcini”, pȋnă la
data de: 21.06.2019, ora 1600 . Deschiderea
plicurilor cu documentele de participare la
licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor, la sediul SC Apă Canal 2000 SA din
Municipiul Piteşti, Calea Craiovei, nr. 38,
Judeţul Argeş (ȋn clădirea OTP Bank), la
data de 24.06.2019, ora 1400 . Verificarea şi
analizarea documentelor de participare la
licitaţie se va face de către comisia de licitaţie, iar lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care au depus documentaţia completă
de participare la licitaţie, se va afişa la sediul
SC Apă Canal 2000 SA din Municipiul
Piteşti, b-dul. I.C. Brătianu, nr. 24 A,
Judeţul Argeş – Ghişeul Unic, la data de
26.06.2019, ora 1600. Licitaţia cu strigare se
va desfăşura în data de 28.06.2019, ora
1000, numai cu participanţii declaraţi
acceptaţi. Persoană de contact pentru relaţii
referitoare la licitaţie: d-na Enache Delia,
tel: 0744428936.
l Primăria Comunei Rugineşti, județul
Vrancea, organizează în data de
26.06.2019, ora 11.00, la sediul său din
comuna Rugineşti, județul Vrancea, licitație publică deschisă cu strigare pentru
vânzarea buldoexcavatorului Caterpilar-Premier CAT 428C, număr de identificare 2CR20788, având numărul de
înregistrare 21/2009-Consiliul Local al
Com.Rugineşti, jud.Vrancea, număr agrement 1545291, culoare galbenă, anul fabricației 1991. Relații suplimentare despre
bunul scos la vânzare, condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească potențialii
cumpărători şi nivelul cotei de cheltuieli de
participare la licitație se pot obține la sediul
primăriei sau la telefon: 0237.269.111.
Prețul de pornire a licitației este de
23.554Lei. În cazul în care buldoexcavatorul nu este adjudecat, licitația se va
repeta după trecerea a cel puțin 5 zile de la
data precedentei.
l Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Lascar Catargiu, nr.54,
organizeaza licitatie publica deschisa
pentru inchirierea urmatoarelor suprafete:
160 mp din incinta cladirii, Hangar
(Atelier) -corp cladire C5; Corp cladire
birou cu o suprafata de 17 mp si teren
incinta in suprafata de 1364 mp, situate la
Sectia de Reparatii si Intretinere de Baza,
in judetul Dolj, localitatea Craiova, Calea
Bucuresti nr.433, cu destinatia -atelier
reparatii, spatii birouri si teren incinta.
Data limita pentru depunerea ofertelor este
14.06.2019, ora 10,00 la sediul AR. Data de
deschidere a ofertelor este 14.06.2019 ora
11:00 respectiv 12:00. Contractele de inchiriere se vor incheia pentru o perioada de 10
ani. Caietul de sarcini se poate ridica de la
sediul AR. Tel/fax. 021.312.36.19.
l Anunț privind organizarea licitației şi
negocierii pentru cesionarea dreptului de
recoltare a ciupercilor comestibile din
producția anului 2019. 1.Organizatorul
licitației şi negocierii: Regia Națională a
Pădurilor Romsilva -Direcția Silvică Sibiu,
cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.140,
tel.0269.242.411, fax: 0269.214.970, e-mail:
office@sibiu.rosilva.ro. 2.Data şi ora desfăşurării licitației: 19.06.2019, ora 11.00. 3.
Locul desfăşurării licitației: sediul Direcției
Silvice Sibiu, din Sibiu, Calea Dumbrăvii,
nr.140, jud.Sibiu; 4.Tipul licitației: licitație
în plic închis; 5.Locul şi data/ora-limită
pentru depunerea ofertelor: 19.06.2019, ora
10.30, la sediul Direcției Silvice Sibiu, din
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.140, jud.Sibiu.
6.Data şi ora desfăşurării negocierii:
19.06.2019, ora 14.00. 7.Locul desfăşurării
negocierii: sediul Direcției Silvice Sibiu, din
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.140, jud.Sibiu;

8.Tipul negocierii: negociere în plic închis;
9.Locul şi data/ora-limită pentru depunerea
ofertelor: 19.06.2019, ora 13.30, la sediul
Direcției Silvice Sibiu, din Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr.140, jud.Sibiu. 10.Alte informații: -Ofertanții pot depune oferte pentru
cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile Boletus edulis (hribi) şi
Cantharellus cibarius (gălbiori) din
producția anului 2019, pentru unul sau mai
multe loturi, în lei/kg. Plata se va efectua
anticipat pentru toate loturile, după adjudecare, până la încheierea contractelor.
-Caietul de sarcini poate fi achiziționat de
la sediul organizatorului contra sumei de
180Lei. -Garanția de participare la licitație
este de 5% din valoarea fiecărui lot ofertat.
-Nedepunerea plicului cu documentele
solicitate şi oferta financiară în termenul
prevăzut la pct.5, respectiv pct.9, atrage
respingerea ofertei ca nedepusă în termen.
-Ofertanții trebuie să prezinte, sub sancțiunea descalificării în caz de nedepunere a
unuia din documentele următoare: dovada
achitării garanței de participare, dovada
plății caietului de sarcini, certificat constatator eliberat de ONRC, certificat de atestare fiscală eliberat de primărie, cazier
fiscal eliberat de ANAF, oferta financiară
(se depune într-un plic sigilat şi se introduce în plicul cu documente). Plicul exterior va fi şi acesta sigilat. -Atât în cazul
licitației, cât şi în cazul negocierii, va fi
declarată câştigătoare oferta cu prețul cel
mai mare ofertat pe kg ciuperci comestibile. În cazul în care sunt înregistrate cel
puțin două oferte egale pentru un lot, care
îndeplinesc condițiile de adjudecare, licitația/negocierea în plic închis, pentru lotul
în cauză, se transformă în licitație/negociere publică deschisă cu strigare. Relații
suplimentare se pot solicita la Compartimentul Producție, tel.0269.242.411, int.116.

pe kg ciuperci comestibile. În cazul în care
sunt înregistrate cel puțin două oferte egale
pentru un lot, care îndeplinesc condițiile de
adjudecare, licitația/negocierea în plic
închis, pentru lotul în cauză, se transformă
în licitație/negociere publică deschisă cu
strigare. Relații suplimentare se pot solicita
la Compartimentul Producție,
tel.0269.242.411, int.116. Director, Robert
Blaj.

l Anunț privind organizarea licitației şi
negocierii pentru cesionarea dreptului de
recoltare a fructelor de pădure -afina neagră
(Vaccinium myrtillus), din producția anului
2019. 1.Organizatorul licitației şi negocierii:
Regia Națională a Pădurilor Romsilva
-Direcția Silvică Sibiu, cu sediul în Sibiu,
Calea Dumbrăvii, nr.140, te.0269.242.411,
fax: 0269.214.970, e-mail: office@sibiu.
rosilva.ro. 2.Data şi ora desfăşurării licitației: 20.06.2019, ora 11.00. 3.Locul desfăşurării licitației: sediul Direcției Silvice Sibiu,
din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.140, jud.
Sibiu; 4.Tipul licitației: licitație în plic închis;
5.Locul şi data/ora-limită pentru depunerea
ofertelor: 20.06.2019, ora 10.30, la sediul
Direcției Silvice Sibiu, din Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr.140, jud.Sibiu. 6.Data şi ora
desfăşurării negocierii: 20.06.2019, ora
14.00. 7.Locul desfăşurării negocierii: sediul
Direcției Silvice Sibiu, din Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr.140, jud.Sibiu; 8.Tipul negocierii: negociere în plic închis; 9.Locul şi data/
ora-limită pentru depunerea ofertelor:
20.06.2019, ora 13.30, la sediul Direcției
Silvice Sibiu, din Sibiu, Calea Dumbrăvii,
nr.140, jud.Sibiu. 10.Alte informații: -Ofertanții pot depune oferte pentru cesionarea
dreptului de recoltare a fructelor de pădure
Vaccinium myrtillus (afina neagră) din
producția anului 2019, pentru unul sau mai
multe loturi, în lei/kg. Plata se va efectua
anticipat pentru toate loturile, după adjudecare, până la încheierea contractelor.
-Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la
sediul organizatorului contra sumei de
180Lei. -Garanția de participare la licitație
este de 5% din valoarea fiecărui lot ofertat.
-Nedepunerea plicului cu documentele solicitate şi oferta financiară în termenul
prevăzut la pct.5, respectiv pct.9, atrage
respingerea ofertei ca nedepusă în termen.
-Ofertanții trebuie să prezinte, sub sancțiunea descalificării în caz de nedepunere a
unuia din documentele următoare: dovada
achitării garanței de participare, dovada
plății caietului de sarcini, certificat constatator eliberat de ONRC, certificat de atestare fiscală eliberat de primărie, cazier fiscal
eliberat de ANAF, oferta financiară (se
depune într-un plic sigilat şi se introduce în
plicul cu documente). Plicul exterior va fi şi
acesta sigilat. -Atât în cazul licitației, cât şi
în cazul negocierii, va fi declarată câştigătoare oferta cu prețul cel mai mare ofertat

l Pierdut Certificat Constatator de la terți
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 îl declară nul.

PIERDERI
l Pierdut carnet de ambarcatiune nr.
18879 al ambarcatiunii cu nr. de inmatriculare 02184SN - emis de Capitania zonala
Giurgiu, Oficiul de Capitanie Snagov. Il
declar nul.
l Pierdut atestat ADR, conducator auto,
transport marfuri periculoase, pe numele
Isuf Ion. Il declar nu.
l Pierdut cartela conducator auto, transport marfa, pe numele Isuf Ion. Il declar
nul.
Pierdut documentație tehnică aferentă AC
nr.360 din 26.05.2011, eliberată de Primăria
Sector 3.
l Pierdut certificat de înregistrare numărul
B0706604/05.09.2006 şi toate certificatele
constatatoare aferente pentru societatea
Real Strong Invest SRL, înmatriculată la
ORC Braşov sub numărul J08/2085/2006,
având CUI: 1898994, cu sediul în Lunca
Câlnicului, str. I.C. Frimu, nr. 435, bl.3,
sc.B, ap. 12, jud. Braşov. Le declar nule.
l Pierdut atestat de transport marfă pe
numele de Filip Ioan, eliberat de ARR
Ag.Terit.Arad şi îl declar nul.

l Societatea AIR ROAD TRANS SRL-D,
CUI: 34907196, J6/464/2015, declară pierdute certificatul constatator de la sediu şi
certificatul constatator de la beneficiar. Le
declar nule.
l Pierdut certificat profesional - conducător auto seria CPTi Nr 0026797 pe
numele Dumitraşcu Mihai. Îl declar nul.
Declar pierdut certificat de înscriere al
persoanei juridice fără scop patrimonial
Club Rotary Bucureşti Levant în Registrul
Asociaţilor şi Fundaţiilor ţinut la grefa
Judecătoriei sector 3 Bucureşti, cu nr.
67/12.08.2008.
l Pierdut carnet de student eliberat de
UNATC Bucureşti Secţia Coregrafie
(Artele Spectacolului)
pe numele Mihai Ana.
l Pierdut legitimaţie de serviciu pe numele
Velicu Nicoleta Mădălina, emisă de
Complex Multifuncţional Caraiman.
l Madcom DLS Impex SRL, RO 9578386,
J40/5198/1997 declară pierdute următoarele grafice de circulaţie; LT 232302; LT
232292; LT 232293; LT 232294; LT 232296;
LT 232297; LT232304; LT 232305;
LT232311; LT 232312.

DECESE
l Decanatul Facultății de Medicină a
UMF Craiova este alături de familia celui
care a fost Prof. univ. dr. Valeriu Neştianu.
Sincere condoleanțe!
l Conducerea Universității de Medicină şi
Farmacie din Craiova anunță cu regret
trecerea în neființă a celui care a fost Acad.
Prof. Univ. Dr. Valeriu Neştianu (3 decembrie 1926 - 04 iunie 2019), primul Decan al
Facultății de Medicină din Craiova.
Dumnezeu să-l odihnească!

