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OFERTE SERVICIU
l SC angajeaza soferi profesionisti pentru Comunitate, salar
actractiv limba germana si
engleza incepatori prezinta
avantaj.Tel; 0749373858 sau
00436641538595.
DM Cleaning spalatorie de
covoare Bucuresti- Angajeaza muncitor calificat /
necalificat –1.500 RON/
luna. Telefon:-0761.506.884
l Complexul Multifuncţional
Caraiman, str. Caraiman nr.
33A, sector 1, Bucureşti, organizează concurs în vederea
ocupării următoarelor posturi
vacante: -1 post de psiholog
(condiţii: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie şi
atestat în specialitatea psihologie clinică; vechime în specialitatea studiilor minim 1 an);
-1/2 post de medic (condiţii:
studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă în medicină
şi adeverinţă care să ateste
specializarea medicină de
familie); -1 post de şofer
(condiţii: studii generale şi
permis de conducere valabil
pentru autovehicule din categoriile B şi C; vechime ca şofer
minim 6 luni). Proba scrisă se
va susţine în data de 12.12.2017
ora 10.00. Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior.
Pentru postul de şofer se va
susţine şi proba practică, stabilită la o data ulterioară.
Concursul se va desfăşura la
sediul C.M. Caraiman. Perioada de înscriere: 16–
29.11.2017. Bibliografia va fi
afişată la avizierul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei şi la
telefon 021/224.40.73 int. 120.
l System Group France, filiala
de grup italian System Group,
specializată în fabricarea de
ţevi de polietilenă pentru canalizare şi apă pluvială caută
URGENT pentru uzina situată
în IS SUR TILLE, lânga DijonFranţa, trei operatori de
producţie. Tipul de contract:
Contract durată indeterminată
cu o perioadă de probă de 3
luni. Orar de lucru: în schimburi: cinci echipe a câte opt ore
(ciclu de: 05h00-13h00= 2 zile,
13h00-21h00= 2 zile, 21h0005h00= 2 nopţi şi 4 zile liber).
Responsabilităţi: să asigure
fabricarea tuburilor de polieti-

lenă în conformitate cu regulile
de securitate, productivitate şi
calitate, să asigure transportul
cu motostivuitorul a paleţilor
cu tuburi înspre locurile de
stocare predefinite de responsabilul de parc, să asigure ambalarea şi paletizarea pe liniile de
producţie a tuburilor fabricate
în atelierul de producţie, să
asigure verificarea vizuală a
tuburilor în funcţie de criteriile
definite de laboratorul de calitate. Cerinţe: experienţa profesională în domeniul industrial
de minim 2 ani, liceu profil
tehnic sau şcoala profesională
tehnică, permis B, cunoşterea
limbii franceze sau engleze
constitue un avantaj. Profil:
persoană serioasă, conştiincioasă, punctuală şi responsabilă. Capacitatea de a lucra în
schimburi şi de a avea spiritul
de echipă. Postul este liber
imediat. Salariu şi beneficiile se
stabilesc la interviu. Firma
System Group France asigură
cazare în perioada de probă.
Aşteptăm cu interes CV-urile
dvs direct pe e-mailul nostru:
contab_sgf@tubi.net sau la
numărul
de
fax:
0033.380.95.11.96 pentru o
analiză mai eficientă a candidaturii dvs! 08/11/2017 Director
System Group France.
l Primăria Fruntişeni, cu
sediul în localitatea Fruntişeni,
judeţul Vaslui, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de:
inspector, grad superior, clasa I,
în cadrul Compartimentului de
Contabilitate. Concursul se va
desfăşura la sediul Primăriei
Comunei Fruntişeni, judeţul
Vaslui, astfel: -Proba scrisă în
data de 18.12.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
20.12.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
licenţiat în stiinţe economice,
domeniul/specializarea contabilitate; -vechime: vechime în
specialitatea studiilor necesară
exercitării funcţiei publice:
minim 9 ani. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările
ulterioare. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 20 zile
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei
Comunei Fruntişeni, judeţul

Vaslui. Relaţii suplimentare şi
coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de
concurs: la sediul instituției:
Primăria Fruntişeni, judeţul
Vaslui. Persoană de contact:
Hazazup Mircea- secretar,
telefon: 0751.224.267, e-mail:
primariafruntiseni@yahoo.com
l Primăria Comunei Moțca, cu
sediul în localitatea Moțca,
strada DN28A, judeţul Iaşi,
organizează concurs, conform
Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiei publice
vacante de: Consilier juridic,
clasa I, grad profesional debutant. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei Comunei
Moțca, astfel: -Proba scrisă în
data de 18.12.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
21.12.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
juridic; -vechime -fără vechime.
Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Moțca.
Termenul-limită de depunere a
dosarelor este 06.12.2017, ora
16.00. Relații suplimentare şi
coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de
concurs: la sediul Primăriei
Comunei Moțca. Persoană de
contact: Ungureanu Roxana-Elena, inspector Resurse
Umane, telefon/fax:
0232.715.777/0232.715.050,
e-mail: comuna_motca@yahoo.
com
l Școala Gimnazială „George
Enescu”, cu sediul în localitatea Moineşti, str.Schelei, nr.1,
judeţul Bacău, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
-Îngrijitor clădiri: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
12.12.2017, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 12.12.2017,
ora 10.00; -Proba practică în
data de 12.12.2017, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -experienţa în
domeniu constituie un avantaj.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
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termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Școlii Gimnaziale „George Enescu” Moineşti
(perioada 20 noiembrie-4
decembrie 2017). Relaţii suplimentare la sediul: Școala
Gimnazială „George Enescu”
Moineşti, persoană de contact:
secretar Nistoreanu Maria,
telefon: 0234.362.220, fax:
0234.362.220, e-mail: scoalageorgeenescu.moinesti@yahoo.
com
l Primăria Oraşului Sinaia, cu
sediul în localitatea Sinaia, Bld.
Carol I, numărul 47, judeţul
Prahova, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999,
pentru ocuparea funcţiilor
publice vacante de: -inspector,
clasa I, grad asistent, din cadrul
Biroului de taxe şi impozite- 1
post; -inspector, clasa I, grad
asistent, din cadrul Serviciului
de Buget şi Resurse Umane- 1
post; -inspector, clasa I, grad
superior, din cadrul Serviciului
de urbanism şi cadastru- 1 post;
-inspector, clasa I, grad asistent,
din cadrul Serviciului de investiţii, patrimoniu şi protecţie
civilă- 1 post. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 18 decembrie 2017,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 21 decembrie 2017, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Pentru funcţia publică
de execuţie vacantă de
inspector, clasa I, grad asistent,
din cadrul Biroului de taxe şi
impozite: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în profilul ştiinţe economice; -vechime în specialitatea
studiilor- minim 1 an. Pentru
funcţia publică de execuţie
vacantă de inspector, clasa I,
grad asistent, din cadrul Serviciului de Buget şi Resurse
Umane: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în profilul ştiinţe economice; -vechime în specialitatea
studiilor- minim 1 an. Pentru
funcţia publică de execuţie
vacantă de inspector, clasa I,
grad superior, din cadrul Serviciului de urbanism şi cadastru:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
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licenţă sau echivalentă, în
profilul tehnic aferent domeniului construcţiilor civile:
arhitectură, urbanism,
construcţii, geodezie, instalaţii,
orice specializare care are legătură cu domeniul construcţiilor;
-vechime în specialitatea studiilor- minim 9 ani. Pentru
funcţia publică de execuţie
vacantă de inspector, clasa I,
grad asistent, din cadrul Serviciului de investiţii, patrimoniu
şi protecţie civilă: -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, profil tehnic
aferent domeniului construcţiilor civile, industriale şi agricole
ori drumuri şi poduri sau ingineria instalaţiilor, economice
sau juridice; -vechime în specialitatea studiilor- minim 1 an.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Oraşului Sinaia, Bld.
Carol I, nr.47. Relaţii suplimentare şi coordonatele de contact
pentru depunerea dosarelor de
concurs: la sediul Primăriei
Sinaia. Persoană de contact:
Olaru Isabela, inspector în
cadrul Serviciului de Buget şi
Resurse Umane, telefon:
0244.311.788, interior: 132, fax:
0244.314.509, e-mail: isabela.
olaru@primaria-sinaia.ro
l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, cu sediul
în municipiul Constanţa, str.
Sentinelei, nr.40, judeţul
Constanţa, organizează
concurs, în conformitate cu HG
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru
ocuparea unui post permanent
vacant de muncitor calificat I,
specialitate lăcătuş mecanic,
studii M/G, în cadrul Serviciul
RUNOS -Achiziţii Publice
-Aprovizionare -Transport
-Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 12.12.2017, ora
10.00; -Proba practică în data
de 18.12.2017, ora 12.00. În
conformitate cu prevederile
OMS nr.1470 din 10.11.2011,
pentru aprobarea criteriilor
privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte
profesionale a personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,
candidaţii participanţi la
concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii medii sau generale;
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-Categorie de calificare I în
specialitate; -9 ani vechime în
meserie; -Concurs pentru
ocuparea postului. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până la data de
04.12.2017, ora 10.00, la sediul
spitalului, biroul RUNOS.
Relaţii suplimentare la sediul
spitalului, biroul RUNOS,
persoană de contact: Paciu
Luminiţa, telefon:
0241.486.338.
l creart -Centrul de Creaţie,
Artă şi Tradiţie al Municipiului
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str.Piaţa Lahovari, nr.7,
sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Serviciul cercetare, documentare,
programe şi proiecte culturale:
Consilier (S) I (Comunicare şi
Relații Publice)- 1 post,
conform HG nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice. Documente necesare
pentru întocmirea dosarului de
concurs: -cerere de înscriere la
concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; -copia actului de
identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; -copiile
documentelor care să ateste
nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de instituția
publică; -copia carnetului de
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor; -cazierul
judiciar; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate. Adeverinţa
care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii;
-curriculum vitae. Copiile de pe
certificatele prevăzute mai sus
se prezintă însoţite de docu-

mentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretariatul
comisiei de concurs, sau în
copii legalizate. Conform art.3
al HG nr.286/2011, pentru a
ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
generale: a)are cetățenia
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European
şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; d)are capacitate deplină
de exercițiu; e)are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplineşte condițiile de studii
şi, după caz, de vechime sau
alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni
săvârşite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea. 1.Pentru consilier
(S) I (Comunicare şi relații
publice), concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 12 decembrie 2017, ora
10.00; -Proba interviu în data
de 18 decembrie 2017, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență comunicare şi relații
publice; -studii de masterat
absolvite în domeniul managementului integrării europene şi
administrației publice; -certificat absolvire program
protocol instituțional; -certificat absolvire grafician calculator -Tehnică Rastru ş i
Vectorial; -certificat asistent
relații publice şi comunicare;
-cunoştinţe de operare/programare pe calculator, respectiv
Microsoft Office: Word, Excel,
Power Point -nivel avansat;
-vechime în muncă de
minimum 10 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de partici-

pare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul creart,
din Str.Piaţa Lahovari, nr.7,
sector 1, Compartimentul
Resurse Umane. Relaţii suplimentare la sediul din Str.Piaţa
Lahovari, nr.7, sector 1,
Compartimentul Resurse
Umane, persoană de contact:
Iordache Florentina, telefon:
0728.728.659.
l Staţiunea de CercetareDezvoltare pentru Creşterea
Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi,
cu sediul în Răchiţi, judeţ Botoşani, reprezentată legal prin
director ing. Nechifor Ionica,
cod fiscal 617147, organizează
concurs pentru ocuparea unui
post vacant corespunzător
funcţiei contractuale de cercetător stiinţific, 1 post inginer
agronom, 1 post contabil şef, 8
posturi cioban, 2 posturi
mecanic agricol, 1 post paznic,
1 post muncitor necalificat, la
data de 07.12.2017, ora 09,00
(probă scrisă), interviu în data
de 07.12.2017, ora 11,00, la
sediul unităţii. Condiţii- studii
superioare pentru posturile de
cercetător stiinţific, grad CS 1,
contabil şef (vechime minim 5
ani), inginer agronom (nu se
solicită vechime în domeniul
studiilor) şi studii generale
pentru posturile de cioban,
mecanic agricol, paznic,
muncitor necalificat. Dosarele
de înscriere se depun la sediul
instituţiei până la data de
04.12.2017. Detalii privind
condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul unităţii, relaţii la
telefon: 0231512968,
e-mail: popauti@yahoo.com,
persoană de contact ing.
Nechifor Ionica.
l Consiliul Judeţean Gorj
organizează, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
concursul pentru ocuparea
postului contractual de conducere vacant de director la Serviciul Județean de Gestionare a
Deşeurilor şi a Activităților de
Salubrizare Gorj, instituție
publică înființată în subordinea
Consiliului Județean Gorj, pe
perioadă nedeterminată. A.
Condiţiile de participare la
concurs. Candidații să fie
absolvenți de studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă/studii universitare de
licență absolvite cu diplomă în
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domeniile: a) stiințe inginereşti,
specializările - ingineria
mediului, ingineria resurselor
vegetale şi animale, îmbunătățiri funciare şi dezvoltare
rurală; b) ştiințe juridice; c)
ştiințe economice. Vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției – minimum
3 ani. B. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului.
Concursul se va desfăşura la
sediul Consiliului Judeţean
Gorj, astfel: - proba scrisă: 11
decembrie 2017, ora 10,00; interviul se susține într-un
termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. C. Candidaţii vor
depune dosarul de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data de afişării anunţului, la
sediul Consiliului Judeţean
Gorj, respectiv până la data de
29 noiembrie 2017. D. Datele
de contact ale secretarului
comisiei de concurs: Consiliul
Judeţean Gorj, Compartimentul resurse umane, managementul funcţiei publice,
camerele 251/236, telefon
0372531251/0372531236.
l Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Filologie
Română „A. Philippide”, organizează, în ziua de 20 decembrie 2017, ora 9.00, concurs
pentru ocuparea postului de
CS II, în domeniul filologie
română, specializarea istorie
literară. Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului
de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune
în termen de 30 de zile de la
data publicării anunţului.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, tel.
0332101115.
l Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, cu
sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A sector 1, organizează concurs cu recrutare
din sursă internă, din rândul
ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, pentru
ocuparea a 2(două) posturi de
instructor de ordine publică
(personal didactic de predare)
din cadrul Facultătii de Poliţie
- Departamentul de Criminalistică, după cum urmează: instructor de poliţie principal I,
poziţia 54, disciplinele: Tehnică
Criminalistică, Tactică Criminalistică, Metodologie Criminalistică; - instructor de poliţie
principal V, poziţia 57, discipli-
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nele: Tehnică Criminalistică,
Tactică Criminalistică, Metodologie Criminalistică.
Concursul va avea loc în perioada 16.11-08.12.2017 la sediul
Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”. Cererile de participare la concurs,
înregistrate la Registratura
unităţii, se depun la Serviciul
Management Resurse Umane
din cadrul Academiei de
Poliţie, până la data de
23.11.2017. Relaţii suplimentare referitoare la condiţiile şi
documentele necesare pentru
participarea la concurs, precum
şi la tematica şi bibliografia de
concurs, pot fi obţinute la
sediul Academiei, direct sau
telefonic la nr.021.317.55.23,
interior 17.204/17.208, între
orele 09-14, şi pe pagina www.
academiadepolitie.ro - secţiunea Informaţii publice Anunţuri resurse umane.
l Politia Locala Rm. Sarat, cu
sediul in Rm. Sarat, str. Victoriei, nr. 95-107 scoate la concurs
functiile publice de executie
vacante de: - politist local, clasa
III, grad profesional principal
in cadrul Serviciului "Ordine
Publica" - politist local, clasa I,
grad profesional debutant in
cadrul Serviciului "Disciplina si
Siguranta Rutiera". Concursul
va avea loc la sediul Politiei
Locale Rm. Sarat dupa cum
urmeaza: - 06.12.201712.12.2017 selectia dosarelor; 15.12.2017 proba sportive;
- 18.12.2017 proba Scrisa; 21.12.2017proba interviu.
Conditiile de participare si
bibliografia vor fi afisate la
sediul Politiei Locale Rm. Sarat
si pe site. Dosarele de inscriere
se depun in termen de 20 de
zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a III-a, iar
concursul va avea loc la sediul
Politiei Locale Rm. Sarat din
strada Victoriei, nr. 95-107 si
trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute
in art. 49 din H.G. nr.611/2008,
actualizata, modificata prin
H.G. nr. 761/2017. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul
Politiei Locale Rm. Sarat sau
la numarul de telefon
0238560101.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti
(U.T.C.B.) cu sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124,
Sectorul 2, organizează
concurs, conf. H.G.
nr.286/2011, pentru ocuparea
unui post contractual, vacant

III

www.jurnalul.ro

Joi, 16 noiembrie 2017

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

de administrator financiar(S)
din cadrul Direcţiei Economice.
Condiţii specifice: absolvent cu
studii superioare economice, cu
o vechime în specialitatea
studiilor de minim 5 ani, cunoştinţe operare PC: Word,
Excell– nivel mediu. Data
limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul
de concurs este 27.11.2017 la
sediul U.T.C.B., din Bd. Lacul
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera
nr. 33, în intervalul orar: 08:00
– 15:30. Proba scrisă va avea
loc în data de 13.12.2017, ora
10:00 la sediul U.T.C.B, din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2,
Blocul Administrativ, etajul 1,
camera nr. 41. Data şi ora interviului vor fi anunţate după
proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul
2, Blocul Administrativ, camera
nr. 33, pe www.utcb.ro sau la
telefon: 0212421208, persoana
de contact: Dragomir Margareta.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti
(U.T.C.B.) cu sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124,
Sectorul 2, organizează
concurs, conf. H.G.
nr.286/2011, pentru ocuparea a
2 posturi contractuale, vacante
de casier(M) din cadrul Direcţiei Economice pentru activitatea de la Serviciul
Cămine-Cantină. Condiţii
specifice: studii medii cu
diplomă de bacalaureat, cunoştinţe operare PC:Word, Excell
–nivel mediu, experienţă în
muncă minimum 5 ani. Data
limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul
de concurs este 08.12.2017 la
sediul U.T.C.B., din Bd. Lacul
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera
nr. 33, în intervalul orar: 08:00
– 15:30. Proba scrisă va avea
loc în data de 15.12.2017, ora
10:00 la sediul U.T.C.B, din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2,
Blocul Administrativ, etajul 1,
camera nr.41. Data şi ora interviului vor fi anunţate după
proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din Bd.
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul
2, Blocul Administrativ, camera
nr. 33, pe www.utcb.ro sau la
telefon: 0212421208, persoana
de contact: Dragomir Margareta
l Biblioteca Judeţeană ”Christian Tell” Gorj organizează, în
conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea unui post
vacant contractual de execuţie
pe perioadă nedeterminată de
bibliotecar, debutant, la Filiala
pentru copii, Biroul Comunicarea Colecțiilor şi a unui post
vacant contractual de execuţie
pe perioadă nedeterminată de
inginer de sistem, debutant, la
Compartimentul Metodic,
Achiziții publice şi IT, din
cadrul Bibliotecii Județene
”Christian Tell” Gorj. A.
Condiţiile de participare la
concurs: Pentru postul de bibliotecar, debutant, la Filiala
pentru copii, Biroul Comunicarea Colecțiilor: -studii superioare dovedite cu diplomă de
licență sau echivalent; -cunoştințe de operare pe calculator:
Microsoft Office; -modulul
pedagogic – constituie un
avantaj. Pentru postul de
inginer de sistem, debutant, la
Compartimentul Metodic,
Achiziții Publice şi IT: -studii
superioare dovedite cu diplomă
de licență sau echivalent în
domeniul Calculatoare şi
Tehnologia Informației, specializările: Calculatoare, Tehnologia Informației şi Ingineria
Informației şi în domeniul
Ingineria sistemelor, specializarea Automatică şi Informatică; -permisul de conducere
constituie avantaj. B. Data, ora
şi locul de desfăşurare a
concursului. Concursul se va
desfăşura la sediul Bibliotecii
Judeţene ”Christian Tell” Gorj,
astfel: Proba scrisă: -18 decembrie 2017, ora 09.00; Proba
practică: 19 decembrie 2017,
ora 13.00; Proba interviu: 21
decembrie 2017, ora 10.00. C.
Candidaţii vor depune dosarul
de concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data de afişării
anunţului, la sediul Bibliotecii
Judeţene ”Christian Tell” Gorj.
D. Date de contact. Biblioteca
Județeană ”Christian Tell”
Gorj, Compartimentul Contabilitate, Resurse umane şi
Relații Publice, telefon/fax:
0253214904, interior 119,
0765647291.
l Consiliul Judeţean Covasna-Kovászna Megye Tanácsa,
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, Căminul pentru
Persoane Vârstnice Hăghig,
Hidvégi Idösök Otthona,
telefon: 0267.366.911, fax:
0267.366.903, e-mail:
caminpen@yahoo.com.
Căminul pentru Persoane

Vârstnice Hăghig organizează
concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante:
-medic (generalist) (1 post),
nivelul studiilor S; -contabil şef
(1 post), nivelul studiilor S;
-referent IA (1 post), nivelul
studiilor M; -asistent social (1
post), nivelul studiilor S; -asistent medical (1 post), nivelul
studiilor PL; -fochist (1 post),
nivelul studiilor MG. Condiţiile
generale de participare la
concurs sunt prevăzute la art. 3
din Regulamentul-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs
şi ocupării postului: a)Pentru
medic generalist: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă în domeniul medicinei
generale, asigurare de
malpraxis medical. b)Pentru
contabil şef: studii superioare
economice de lungă durată/
studii universitare de licenţă şi
masterat în ştiinţe economice;
vechime efectivă în specialitatea s tudiil or necesară,
respectiv în domeniul finanţelor publice/financiar-contabil,
minimum 5 ani; constituie
avantaj deţinerea de certificat
SEC, conform art.19, lit. b2) şi
b3) din Legea nr.500/2002, cu
modificările şi completările
ulterioare, şi Ordinului
nr.496/2014, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind
dobândirea şi certificatului de
atestare a cunoştinţelor în
domeniul Sistemului European
de Conturi; cunoştinţe de
operare pe calculator. c)Pentru
referent IA: vechime în posturi
similare în domeniul finanțelor
publice/financiar contabil
minimum 5 ani. d)Pentru asistent social: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul asistenţei sociale; e)
Pentru asistent medical: studii
postliceale, atestat de liberă
practică, asigurare malpraxis
medical; f)Pentru fochist: studii
medii- generale, atestat de
fochist. Condiţiile de participare la concurs, de angajare şi
bibliografia se afişează la sediul
instituţiei. Concursul se va
desfăşura începând din data de
11.12.2017, ora 10.00 -proba
scrisă, iar interviul se va susţine
în data de 14.12.2017, ora
10.00, la sediul Căminului
pentru Persoane Vârstnice
Hăghig (Hăghig, Str.Andrei
Șaguna, nr.420). Dosarul de
concurs se poate depune la
sediul căminului (adresa de
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mai sus), în perioada
17.11.2017-05.12.2017, între
orele 8.00-16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
secretarul comisiei de concurs,
Sala Hajnalka, telefon:
0267.366.911.
l Primăria Comunei Șendreni,
cu sediul în sat Șendreni,
nr.332, comuna Șendreni,
județul Galați, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante de inspector,
clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul compartimentului Contabilitate-Taxe şi
Impozite. Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive,
după cum urmează: a) selecţia
dosarelor de înscriere, în
termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor; b) proba scrisă la data de
27 decembrie 2017, ora 10.00,
la sediul Primăriei Comunei
Șendreni; c) interviul la data de
29 decembrie 2017, ora 10.00,
la sediul Primăriei Comunei
Șendreni. Se pot prezenta la
următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa
precedentă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dosarul de
concurs va conţine în mod
obligatoriu următoarele: a)
formularul de înscriere
prevăzut în anexa nr. 3; b)
curriculum vitae, modelul
comun european; c) copia
actului de identitate; d) copii
ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care
atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; e) copia
carnetului de muncă şi, după
caz, a adeverinţei eliberate de
angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea
în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice; f)
copia adeverinţei care atestă
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului; g)cazierul judiciar; h) declaraţia pe
propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau
lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al
acesteia. Copiile de pe actele
prevăzute mai sus se prezintă
în copii legalizate sau însoţite
de documentele originale, care
se certifică pentru conformi-
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tatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs,
cu excepţia actului de identitate, care se poate transmite şi
în format electronic, la adresa
de e-mail a primăriei, respectiv:
sendreniinfo@yahoo.com.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor şi care nu a solicitat
expres la înscrierea la concurs
preluarea informaţiilor direct
de la autoritatea sau instituţia
publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai
târziu de data şi ora organizării
interviului, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ
de numire. În situaţia în care
candidatul solicită expres la
înscrierea la concurs preluarea
informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică
competentă, extrasul de pe
cazierul judiciar se solicită
potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere
prevăzut în anexa nr.3 se pune
la dispoziţie candidaţilor de
către autoritatea sau instituţia
publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare
pe pagina de internet a acesteia
în format deschis, editabil, în
cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la
sediu, în locul special amenajat
pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii
publice, în format letric. Condiţiile de participare la concursul
de recrutare sunt următoarele:
1. candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr. 188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2.să aibă studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
ştiințelor economice. 3.să aibă
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice, respectiv minimum 1
(un) an. Relaţii suplimentare la
nr.de telefon: 0236.826.375.
l Primăria Comunei Șendreni,
cu sediul în sat Șendreni,
nr.332, comuna Șendreni,
județul Galați, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacantă de
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inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul
compartimentului Asistenţă
Socială şi Registratură.
Concursul de recrutare constă
în 3 etape succesive, după cum
urmează: a) selecţia dosarelor
de înscriere, în termen de 24 de
ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
b) proba scrisă la data de
05.12.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Șendreni; c)
interviul la data de 07.12.2017,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Șendreni. Se pot
prezenta la următoarea etapă
numai candidaţii declaraţi
admişi la etapa precedentă.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 8
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs va conţine
în mod obligatoriu următoarele: a) formularul de înscriere
prevăzut în anexa nr.3; b) curriculum vitae, modelul comun
european; c) copia actului de
identitate; d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi
altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi
perfecţionări; e)copia carnetului de muncă şi, după caz, a
adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice; f)
copia adeverinţei care atestă
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului; g)
cazierul judiciar; h) declaraţia
pe propria răspundere sau
adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. Copiile de
pe actele prevăzute mai sus se
prezintă în copii legalizate sau
însoţite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de
către secretarul comisiei de
concurs, cu excepţia actului de
identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la
adresa de e-mail a primăriei,
respectiv: sendreniinfo@yahoo.
com. Cazierul judiciar poate fi
înlocuit cu o declaraţie pe
propria răspundere. În acest
caz, candidatul declarat admis
la selecţia dosarelor şi care nu a
solicitat expres la înscrierea la
concurs preluarea informaţiilor
direct de la autoritatea sau
instituţia publică competentă

are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului,
sub sancţiunea neemiterii
a ctu lu i a d min is t r at i v de
numire. În situaţia în care
candidatul solicită expres la
înscrierea la concurs preluarea
informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică
competentă, extrasul de pe
cazierul judiciar se solicită
potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere
prevăzut în anexa nr.3 se pune
la dispoziţie candidaţilor de
către autoritatea sau instituţia
publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare
pe pagina de internet a acesteia
în format deschis, editabil, în
cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la
sediu, în locul special amenajat
pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii
publice, în format letric. Condiţiile de participare la concursul
de recrutare sunt următoarele:
1.candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2.să aibă studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă. 3.să aibă
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice, respectiv minimum 1
(un) an. Relaţii suplimentare la
nr.de telefon: 0236.826.375.

CITAȚII
l Se citează pârâții: Gyorgy
Groza, Garcsa Boris, Garcsa
Gyorgy, Garcsa Ianos, Garcsa
Demeter, Garcsa Miklos, să se
prezinte în data de 21.11.2017,
ora 9.00, la Judecătoria Rupea
în dosarul civil 205/293/2016,
având ca obiect “uzucapiune”
la cererea reclamantei Hagea
Lucia.
l Numitul Cires Llesh, este
citat în calitate de pârât în
dosarul nr 8212/245/2017 aflat
pe rolul Judecătoriei Iaşi,
avand ca obiect divort cu
minori, exercitare autoritate
parinteasca, stabilire domiciliu
minor, pensie de intretinere în
data de 06.12.2017, ora 08.30,
complet C25m, în contradic-

toriu cu reclamanta Cires
Elena Petronela.
l Domnul Barbu Cristian cu
domiciliul in Ploiesti, str. Staruintei, nr.24, jud. Prahova, este
chemat la Judecatoria Ploiesti,
cu sediul in str. Valeni nr. 44, in
data de 22.11.2017, ora 8,30 in
dosarul nr. 18376/281/2017, in
calitate de parat in proces cu
Serviciul Public Finante Locale
in calitate de petent.
l Reclamantul Perete Nicolae
citează pe pârâta Perete
Adriana la Judecătoria Turnu
Măgurele la termenul de
16.01.2018, ora 8.30, în dosarul
civil nr. 2603/329/2017 având ca
obiect divorţ.
l Numiţii Andreica Maria,
Ana, Maria Floarea, Silvia,
Emil, Costan sunt chemaţi în
instanţă la Judecătoria Bistriţa,
în dosar număr 197/190/2005,
în data de 05.12.2017, ora 9.00.
l Pârâtul Feraru Ionite, domiciliat în sat Șerboteşti, com.
Soleşti, jud.Vaslui, este citat la
Judecătoria Vaslui, în dosar
nr.3264/333/2016, având ca
obiect declararea judecătorească a morţii, în contradictoriu cu reclamantul Ferariu
Sorin, pentru termenul din
15.12.2017, ora 8.30.
l Se citează Stănculescu Paul,
cu ultimul domiciliu cunoscut
în Canada, 909-88 Somerset
Street W, Ottawa Ontario K2P
OH6, pentru ca în data de
12.12.2017, ora 9,00, să se
prezinte la Judecătoria
Costeşti, judeţul Argeş, în calitate de pârât – Dosar nr.
334/214/2015, reclamantă fiind
Gheorghe Florica Claudia,
pentru partajarea terenurilor
menţionate în titlurile de
p r o p r i e t a t e n r. 9 7 3 8 9
/29.08.1997; 110208/12.07.2000
– autor Dedu (Stănculescu) S.
Ion.
l Se citează pârâtul Ezzati
Mohsen, la Judecătoria Topoloveni (Argeş), pentru termenul
din 13.12.2017, în proces cu
Cumpănăşoiu Valentina, având
ca obiect partaj bunuri comune,
Dosar nr. 1091/828/2017.
l Judecatoria Baia Mare
citeaza pe Lakrad El Mehdi, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
str. San Francesco nr. 29,
Marcianise 81025, Caserta,
Italia, sa se prezinte la Judecatoria Baia Mare in data de
09.02.2018, ora 8.30 in calitate
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d e p r a t , d o s a r u l n r.
11884/182/2016, in proces cu
reclamanta Floruta Ancuta
Cristina.

DIVERSE
l Judecătoria Iaşi, secția
civilă, dosar nr. 29754/245/2016,
Admite în parte cererea formulată de reclamanta Bîrzu Petronela, CNP 2750824221171, cu
domiciliul procedural ales la
cabinet de avocat „Vasiliu
Ionuț - Grigore”, din str.
Neculau, nr.19, bl.573, sc.A,
et.2, ap.8, jud.Iaşi în contradictoriu cu pârâtul Bîrzu Eugen,
CNP 1740326221206, cu domiciliul în Iaşi, str.Decebal, nr.1,
bl.Cantemir, et.2, ap.56, județ
Iaşi, citat prin publicitate, prin
curator special avocat Macovei
Ioana. Desface prin divorț
căsătoria încheiată la data de
10.03.1994, înregistrată în
Registrul de Stare Civilă al
Primăriei Municipiului Iaşi,
jud. Iaşi, sub nr.291 din data de
10.03.1994, din culpa pârâtului.
Dispune efectuarea mențiunilor corespunzătoare pe actul
de căsătorie înregistrat în Regi
strul de Stare Civilă al Primăriei Municipiului Iaşi, jud. Iaşi,
s u b n r. 2 9 1 d i n d a t a d e
10.03.1994. Dispune ca reclamanta să revină la numele
purtat anterior căsătoriei, acela
de „Hogaş”. Obligă pârâtul să
plătească reclamantei suma de
1250 lei cu titlul de cheltuieli de
judecată. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la
comunicare, cererea de apel
urmând să fie depusă la Judecătoria Iaşi. Pronunțată în
şedință publică, astăzi,
31.05.2017.
l Dosar nr. 7466/333/2016,
Judecătoria Vaslui, sentinţa
civilă nr.1208/07.06.2017. În
numele legii hotărăşte: Admite
în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta Danci Nicoleta Carmen, cu domiciliul în
sat Tătărani, com.Dăneşti, jud.
Vaslui, în contradictoriu cu
pârâtul Danci Petre, cu domiciliul în oraş Borşa, str. Independenţei, bl. 8, sc. B, ap.7, jud.
Maramureş, având ca obiect
divorţ fără copii. Dispune
desfacerea din vina ambilor
soţi a căsătoriei încheiate între
reclamantă şi pârât la data de
13.05.1995 şi înregistrată la
registrul stării civile din oraşul
Borşa, jud. Maramureş, sub
nr.87/13.05.2010. Dispune ca
reclamanta să revină la numele
purtat înaintea căsătoriei, acela
de „Danila”. Cu drept de apel
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@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
în termen de 30 de zile de la
comunicare, la Judecătoria
Va s l u i . P r o n u n ţ a t ă p r i n
punerea soluţiei la dispoziţia
părţilor prin mijlocirea grefei
instanţei, azi, 07.06.2017.
l SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator judiciar al Fantastici
Veneziani SRL desemnat prin
hotararea nr.6579 din data de
13.11.2017, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr.
29140/3/2017, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Fantastici Veneziani
SRL, cu sediul in Bucureşti
Sectorul 2, Str. Avrig, Nr. 9-19,
Bloc U1, Scara 2, Etaj 8, Ap.
71, CUI 5256710, nr. de ordine
in registrul comertului
J40/29106/1992. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Fantastici Veneziani
SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a Civila, cu referire
la dosarul nr.29140/3/2017, in
urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 28.12.2017; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
17.01.2018; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 09.02.2018; d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 22.01.2018,
ora 14.00; e) adunarea generala
a asociatilor la data de
24.11.2017, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.
l SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator judiciar al Geanina 2002
SRL desemnat prin hotararea
nr.6559 din data de 13.11.2017,
pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila
in dosar nr. 33200/3/2017, notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea
nr. 85/2014 împotriva Geanina
2002 SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 5, Str. Docolina,
Nr. 33, CUI 14996016, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/11196/2002. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Geanina 2002 SRL
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vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a Civila, cu referire
la dosarul nr.33200/3/2017, in
urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 29.12.2017; b) termenul
de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 19.01.2018; c) termenul
pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv la
04.05.2018; d) data primei
sedinte a adunarii generale a
creditorilor 25.01.2018, ora
14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de
24.11.2017, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.
l Aducem la cunoştinta
publică faptul că pe rolul Judecătoriei Baia Mare se af lă
dosarul nr. 8923/182/2017
având ca obiect deschiderea
procedurii de declarare judecătorească a morții numitului
Băban Petre Dragomir, CNP
1640626240033, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Satul
Mocira, Comuna Recea, str.
Mihai Viteazu, nr.17, judeţul
Maramureş şi invităm orice
persoană care cunoaşte date in
privința persoanei dispărute, să
le comunice instanței de judecată.
l Comuna Giubega. Judeţul
Dolj. Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritorială Giubega, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale
nr.7 şi 8 începând cu data de
22.11.2017, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei
comunei Giubega, 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.
l S.C. Complex Comet S.A.
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, B-ul Timişoara nr. 84,
sector 6, înmatriculată la
Oficiul Registrul Comerţului
Bucureşti sub nr. J40/391/1991,
CIF: RO2622360, tel:
021/4441866, fax: 021/4441869,

în conformitate cu prevederile
Art. 113 litera C din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006
privind emitenţii şi operaţiunile
cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,
informează publicul că
Raportul pentru Trimestrul III
al anului 2017, împreună cu
Situaţiile financiare ale societăţii pentru Trimestrul III
-2017, sunt disponibile spre
consultare şi analiză pe pagina
web a societăţii: www.complexcomet.ro, la Secţiunea “Pentru
investitori”, pe pagina web a
S.C. Bursa de Valori Bucuresti
S.A.– www.bvb.ro, precum şi la
sediul societăţii din Bucureşti,
b-dul Timişoara nr. 84, sector 6.
Raportul aferent Trimestrului
III al anului 2017, întocmit
conform Anexei nr. 30 la Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006
privind emitenţii şi operaţiunile
cu valori mobiliare, precum şi
situaţiile financiare aferente
Trimestrului III –2017, au fost
transmise către Autoritatea de
Supraveghere Financiară şi
S.C. Bursa de Valori Bucureşti
S.A., în conformitate cu legislaţia în vigoare, aplicabilă.
Informaţii suplimentare despre
situaţiile financiare aferente
Trimestrului III -2017 se pot
obţine de la sediul societăţii
Complex Comet S.A. Bucureşti
s a u l a n r. d e t e l e f o n :
021/4441866 şi fax:
021/4441869. S.C. Complex
Comet S.A. Bucureşti informează publicul că situaţiile
financiare ale societăţii aferente
Trimestrului III -2017 nu au
fost auditate.

SOMAȚII
l Comunicare hotărâre civilă
nr.1658/2015 din 03.09.2015.
Desface căsătoria dintre reclamantul Vadineanu Ciprian
Radu şi pârâta Vadineanu
Carmen Romela prin acord.
Pârâta va relua numele de Plostinaru. Stabileşte domiciliul
minorei Vadineanu Bianca
Maria la mamă.
l Somaţie emisă in temeiul art.
130 din Decretul-Lege nr
115/1938, astfel cum s-a dispus
prin rezoluţia judecătorului din
16.10.2017, privind cererea
inregistrată sub dosar nr
1824/246/2017 al Judecătoriei
Ineu, formulată de către
petentul Oancea Ionel, domiciliat in localitatea Groşeni nr
115, comuna Archiş, judeţul
Arad, prin care solicită să se
constate că, impreuna cu
pârâtul Oancea Vichenti, domi-

ciliat in localitatea Groşeni nr
122, comuna Archiş, judeţul
Arad, a dobândit dreptul de
proprietate in temeiul uzucapiunii extratabulare de 20 de
ani asupra imobilului identificat in CF nr 3003337 Archiş
provenit din CF vechi 152
Groşeni, nr top 275, 274/2,
compus din teren intravilan in
suprafaţă de 4157 mp, devenind astfel coproprietari in cota
de 1700/4157 părţi reclamant şi
cota de 2457/4157 părţi pentru
pârât. Se susţine că au posedat
imobilul de mai sus in mod
paşnic, public, continuu şi sub
nume de proprietar, fără ca alte
persoane să facă acte de deposedare sau tulburare, peste 20
de ani de la decesul proprietarului tabular. Toţi cei interesaţi
au posibilitatea să depună de
indată opoziţie la Judecătoria
Ineu, intrucât in caz contrar in
termen de o lună de la ultima
afişare sau publicare se va
proceda la analizarea cererii
petenţilor cu privire la constatarea dreptului lor de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. Decirom S.A., sediul:
Incinta Port Constanţa, nr.
înreg. O.R.C.: J13/516/1991,
CUI: RO 1890411. Convocator
(completarea ordinii de zi).
Bajenaru Valeriu Constantin,
Preşedinte Consiliu de Administraţie al S.C. Decirom S.A.
la cererea acţionarului S.C.
Fortaletza Management S.R.L.,
formulată în baza dispoziţiilor
art. 117 indice 1 din Legea nr.
31/1990, republicată, de
completare a ordinii de zi a
adunării generale ordinare a
acţionarilor din data
11.12.2017/18.12.2017, decide
completarea ordinii de zi cu
următoarele: 1. Revocarea,
respectiv numirea auditorului
extern.

LICITAȚII
l Anunț Privind organizarea
licitației de vânzare masă
lemnoasă fasonată, producția
anului 2017. Organizatorul
licitației: Comuna Remetea, cu
sediul în Comuna Remetea,
Pța. Cseres Tibor, nr. 10,
Județul Harghita, CIF:
4367655, tel/fax: 0266-352-101,
e-mail: office@gyergyoremete.
ro. Data şi ora desfăşurării
licitației: 04.12.2017, orele
09:00. Locul desfăşurării licitației: sediul Primăriei Comunei
Remetea, Comuna Remetea,
Județul Harghita. Tipul licita-
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ției: licitație publică cu strigare.
Licitația este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică,
aprobat prin REGULAMENT
din 5 octombrie 2017, Aprobat
prin <LLNK 12017 715 20 301
0 49>Hotărârea Guvernului nr.
715 din 5 octombrie 2017. Data
şi ora preselecției: 28.11.2017,
ora 09:00. La preselecție nu
participă operatorii economici.
Data şi ora limită până la care
poate fi depusă documentația
pentru preselecție şi înscrierea
la licitație este 27.11.2017. Lista
partizilor care se licitează,
prețul de pornire a licitației
pentru fiecare partidă sunt
afişate la sediul organizatorului
şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată, oferit
la licitație este de 929 mc,
volum brut, din care: 1. Pe
natură de produse: APV nr.
1177025 - HR - 18771067 UP
VII, Remetea –Vf. Caprei, UA
89, 90A, 90B, 91A, 91D, 92C,
92G, 93B, 93C, 95B; APV nr.
1249694 - HR - 18771067 UP I,
Remetea, UA 66A, 66B, 67B;
APV nr. 1260019 - HR 18771067 UP I, Remetea, UA
57E, 66A, 67B; APV nr.
1259684 - HR - 18771067 UP I,
Remetea, UA 63A, 64A; APV
nr. - HR - 18771067 UP I,
Remetea, UA 61B, 62A, 62B,
63A, 63D, 64A, 64B, 64C, 65A,
66B; volum brut pus pe licitație: 929 mc. 2. Pe specii:
Brad- 96 mc, Molid - 833 mc;
volum brut pus pe licitație.
Prețul de pornire a licitației
este de: 280 lei/mc fără TVA;
conform HCL nr. 72 din
Octombrie 2016. După strigare
şi în continuare după fiecare
eventuală strigare (dacă este
cazul) pasul de majorare a
preţului este de 5 Ron. Masa
lemnoasă fasonată oferită spre
vânzare provine din fondul
forestier proprietate publică a
Comunei Remetea. Caietul de
sarcini poate fi solicitat de la
sediul organizatorului, începând cu data de 17.11.2017.
Pentru participarea la licitație,
solicitantul trebuie să depună,
până la data de 27.11.2017, o
cerere de înscriere la licitație, la
care trebuie să anexeze documentele prevăzute în REGULAMENT din 5 octombrie
2017, Aprobat prin <LLNK
12017 715 20 301 0 49>Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5
octombrie 2017. Pentru informații şi date suplimentare vă
puteți adresa organizatorului

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
licitației: Comuna Remetea, tel:
0266-352-101.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Agro Oyl SRL
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 19.01.2015,
p r o n u n t a t a i n D o s a r n r.
45044/3/2014 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea
la vanzare a bunului imobil
aflat in proprietatea Agro Oyl
SRL constand in proprietate
imobiliara cu tip rezidential
reprezentata de apartament cu
3 (trei) camere, situata in
Slobozia, str. Matei Basarab, nr.
81, bl. MB9, sct. 4, ap.15,
judetul Ialomita, in valoare
totala de 33.000 euro exclusiv
TVA. Vanzarea bunului imobil
apartinand societatii falite se
va organiza in data de
27.11.2017 ora 14,00 prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunul nu se va
vinde la termenul de licitatie, se
va mai organiza inca o licitatie
licitatii, in ziua de 04.12.2017,
la aceeasi ora, in acelasi loc si
in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora
se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietul de sarcini se
poate achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector
3. Costul caietului de sarcini
este de 500 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel.021.227.28.81.
l SC Rovit SA, societate aflata
in reorganizare judiciara, prin
administrator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a unor
bunuri aflate in patrimoniul
debitoarei, in sensul ca urmatoarele bunuri, respectiv Ferma
1 – compusa din: construcţii,
depozit, casa de locuit, depozit,
sopron tractoare, casa de locuit,
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baraca metalica, rampa spalat
masini, fosa septica, put şi
teren aferent situata in Boldesti-Scaieni, str. Viilor, nr. 44, jud.
Prahova, la pretul de 276.450
lei; Ferma 1 – C7
(demisol) compusa din:
construcţie cantina - demisol şi
teren aferent, situata in Boldesti-Scaieni, str. Viilor, nr. 44, jud.
Prahova, la pretul de 36.200
lei;Ferma 8 – compusa din:
constructii dormitor, atelier
mecanic, remiza, 2 magazii şi
teren aferent lot 1 – 5.599 mp,
teren aferent lot 1 – 341 mp,
situata in loc. Valea Calugaresca, sat Valea Larga, jud.
Prahova, la pretul de 101.600
lei; Clădire baracă C1 (Hagi
Anton) şi teren aferent in
suprafata 1509 mpsituata in
Boldesti-Scaieni, jud. Prahova
la pretul de 50.800 lei; Ferma
5 – compusa din: constructii
cantina, sopron, depozit, anexa
atelier mecanic, bloc locuinte,
rezervor poliester, 30 t, şi teren
aferent 3295 mp, situata in
Bucov, sat Chitorani, zona
Valea Orlei, jud. Prahova
428.550 lei; Teren intravilan
insuprafata de 483 mp situat in
com. Bucov, sat Valea Orlei,
jud. Prahova, la pretul de
15.450 lei, Ferma 9 - compusa
din: constructii, Sopron Cizelat
(Depozit), Cladire Cantina,
Grajd pt Cai, Sediu Ferma,
Sopron Ingrasaminte, Gard
Imprejmuire, Baraca Dormitor,
Cal d i r e D e p o z i t, Atelier
Mecanic, Rezervor pt Apa cu
Sup Metal, Platforma Beton +
Modernizare Drum, Retea
Electrica Aeriana, Rezervor
motorina, Spatiu Depozitare –
Platforma, Grup sanitar,
Rampa, Beci, fundatie, WC,
bazin si terenul intravilan
aferent in suprafata de 9.157
mp, situata in Urlati, loc. Valea
Mieilor, jud. Prahova la pretul
de 416.575 lei si o serie de
bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 105 lei
(fara TVA), remorca auto, la
pretul 1515 lei (fara TVA),
remorca RBA 5, la pretul de
1515 lei (fara TVA), bena
remorca, 4 buc la pretul de 985
lei/ buc (fara TVA). Licitatia
publica are loc in baza hotararilor Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2
013 12.08.2013, 29.07.2014,
29.07.2014, 22.01.2015 si a
regulamentului de participare
la licitatie. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 50% din
pretul stabilit in raportul de
evaluare. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data
de: 20.11.2017, 22.11.2017,

24.11.2017, 27.11.2017,
29.11.2017, 05.12.2017,
07.12.2017, 11.12.2017,
13.12.2017, 15.12.2017,
19.12.2017, 21.12.2017,
28.12.2017, 05.01.2018,
09.01.2018, 11.01.2018,
15.01.2018, 17.01.2018,
19.01.2018, 23.01.2017, orele
12.30, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab 7B. Detalii: in caietul
de sarcini si la telefon
0344104525.
l SC International Alpha
Trans SRL, prin lichidator judiciar, anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor aflate
in patrimoniul societatii debitoare conform regulamentului
de vanzare a bunurilor si a
raportului de evaluare incuviintat de Adunarea Creditorilor
din 20.04.2017, si anume:
terenul in suprafata de 2.279
mp, situat com. Paulesti, sat
Gageni, jud. Prahova compus
din: terenul in suprafata
de 2.000 mp, tarla 1, parcela L
64/14, nr. cad. 10702 si teren
intravilan (drum) in suprafata
de 279 mp, Tarla 1, parcela
L46/14, nr. cad. 10701, la pretul
de 61.500 lei. Pretul de pornire
este in conformitate cu regulamentul de participare la licitatie. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de 20.11.2017,
22.11.2017, 24.11.2017,
27.11.2017, 29.11.2017,
05.12.2017, 07.12.2017,
11.12.2017, 13.12.2017,
15.12.2017, 19.12.2017,
21.12.2017, 28.12.2017,
05.01.2018, 09.01.2018,
11.01.2018, 15.01.2018,
17.01.2018, 19.01.2018,
23.01.2017, orele 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar cat si la
telefon 0344104525.
l SC Muntenia SA, societate
af lata in faliment, dosar nr.
2 9 8 5 / 1 0 5 / 2 0 0 7 Tr i b u n a l
Prahova, prin lichidator,
anunţă vânzarea la licitatie
publică, conform Caietului de
sarcini, a unor bunuri mobile
de natura mijloacelor fixe ce nu
mai pot fi folosire in scopul in
care au fost fabricate, precum
si a substantelor periculoase pe
care le contin o parte din aceste
bunuri, ce se vor valorifica la
preturile mentionate in adresa
evaluatorului nr. 388/2017 cu
conditia preluarii/neutralizarii
substantelor periculoase pe

care aceste bunuri le contin.
Pentru participarea la licitatia
publica este obligatoriu ca ofertantii sa detina autorizatie de
mediu pentru substantele periculoase. Se stabilesc urmatoarele zile de licitaţie: 27.11.2017,
28.11.2017 si 29.11.2017, orele
12.00. Caietul de sarcini se
achiziţionează de la sediul debitoarei la preţul de 2000 lei +
TVA. Relaţii suplimentare la
tel. 0244386618, 0740226446.
l SC Elbama Star SRL prin
administrator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare,
respectiv: Dumper Moxi an de
fabricatie 1999 la pretul de
50291,1 lei (fara TVA), Autoincarcator Ahlmann la pretul de
20399,4 lei (fara TVA), Eurocompactor Walzenzung la
pretul de 48960 lei (fara TVA);
Rezervor cisterna la pretul de
1800 lei (fara TVA), Dumper
Terex la pretul de 48960 lei
(fara TVA). Vanzarea la licitatie publica se efectueaza
conform hotararii Adunarii
Creditorilor din 30.08.2016,
16.02.2017 si 26.06.2017. Pretul
de pornire al licitatiei pentru
fiecare bun mobil este in
conformitate cu regulamentul
de participare la licitatie; pretul
vanzarii este purtator de TVA.
Licitatiile publice vor avea loc
pe data de: 21.11.2017,
28.11.2017, 05.12.2017 si
12.12.2017, orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile
de participare si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l SC Tara Com Impex SRL,
prin lichidator anunţă
vânzarea publică a bunului
imobil situat in Azuga, str.
Prahovei, nr. 32, bl. 21B, sc. A,
et. 1, jud. Prahova, (zona semicentrala), respectiv un apartament compus din trei camere si
dependinte la pretul de 127.140
lei. Dotari: gresie, parchet,
tamplarie PVC. Pretul de
pornire al licitatiei este redus
cu 40% din pretul stabilit in
raportul de evaluare si sunt
stabilite urmatoarele zile de
licitatie: 20.11.2017, 22.11.2017,
27.11.2017, 29.11.2017,
04.12.2017, 06.12.2017,
11.12.2017, 13.12.2017,
15.12.2017, 18.12.2017,
20.12.2017, 28.12.2017,
04.01.2018, 08.01.2018,
10.01.2018, 15.01.2018,
17.01.2018, 19.01.2018,
22.01.2018, 24.01.2018,
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29.01.2018, 31.01.2017,
05.02.2018, 07.02.2018,
09.02.2018, 12.02.2018,
14.02.2018, 19.02.2018,
21.02.2018, 26.02.2018, orele
13.00. Relaţii suplimentare la
tel. 0344104525.
l 1.Informaţii generale
privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Voineşti, cu
sediul în sat Voineşti, comuna
Voineşti, judeţul Iaşi, cod
fiscal: 4540208, telefon/fax:
0232.294.755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com.
2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie
concesionat: Primăria
Comunei Voineşti organizează
licitaţie publică deschisă în
vederea concesionării Iazului
Nedeni în suprafaţă de 3,30ha
af lat în domeniul privat al
comunei Voineşti, judeţul Iaşi.
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: documentaţia de
atribuire va putea fi achiziţionată de la sediul Primăriei
Comunei Voineşti. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: de
la Compartimentul Achiziţii
publice din cadrul Primăriei
Comunei Voineşti. 3.3.Costul
şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.54/2006:
preţul este de 500 Lei /documentaţie. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 06.12.2017, ora 12.00.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 11.12.2017, ora 9.00.
4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: sediul Primăriei Comunei Voineşti, din sat
Voineşti, comuna Voineşti,
judeţul Iaşi. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: ofertele
se transmit în 2 exemplare
(original şi copie). 5.Data şi
locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 11.12.2017, ora
10.00, la sediul Primăriei
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Comunei Voineşti. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str.Anastasie Panu,
nr.25, judeţul Iaşi, telefon:
0232.260.600, fax:
0232.213.999, e-mail: tr-iasi-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 13.11.2017.
l Anunt de licitatie de concesionare pentru achizitii de
bunuri 1.Informatii generale
privind concedentul: -denumirea "Comuna Corbi"; -codul
fiscal "4318296"; -adresa "
Comuna Corbi, sat Corbi, str.
Voicu Corvin nr. 235, judetul
Arges, cod postal 117285, tel/
fax +40.0248.580.005 si e-mail
primariacorbi@yahoo.com. 2.
Informatii generale privind
obiectul concesiunii: -descrierea bunului "O parcela de
teren viran, in suprafata de
2.157 mp Lot 2, adecvat
constructiei de hale/cladiri
pentru realizarea unor proiecte
investitionale avand ca obiectiv
prestari servicii catre populatie/ mica industrie/depozite
de fructe sau alte marfuri si
materiale, cu impact minor
asupra mediului inconjurator;
- identificarea bunului care
urmeaza sa fie concesionat
"Lotul de teren este situat in
comuna Corbi, sat Stanesti, str.
Radu cel Mare, judetul Arges
pct. Stadion Stanesti si apartine domeniului public al
comunei Corbi, aflat in administrarea Consiliului Local al
comunei Corbi". 3.Informatii
privind documentatia de atribuire: 3.1. Persoanele interesate
pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire, fara plata, prin
solicitarea acesteia de la sediul
Primariei comunei Corbi, din
com.Corbi, sat Corbi, str.Voicu
Corvin nr.235, judetul Arges,
sau prin e-mail la adresa
primariacorbi@yahoo.com, in
fiecare zi lucratpoare a saptamanii intre orele 08,30 -16.00,
sau de pe pagina de internet
wwwprimariacorbi.com. 3.2.
Denumirea si adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine
un exemplar din documentatia
de atribuire "Compartimentul
juridic al Primariei comunei
Corbi" 3.3. Data limita pentru
solicitarea clarificarilor " Cel
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mai tarziu in data de 29.11.2017".
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a
ofertelor " 05.12.2017, ora
14,00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele
"Primara comunei Corbi, din
com.Corbi, sat Corbi, str.Voicu
Corvin nr. 235, judetul Arges
-compartiment Registratura si
relatii publice". 4.3. Numarul
de exemplare in care trebuie
depusa fiecare oferta "doua
exemplare, un original si o
copie" .5. Data si locul la care
se va desfasura sedinta publica
de deschidere a ofertelor
"06.12.2017, ora 11,00, la sediul
autoritatii contractante din,
din comuna Corbi, sat Corbi,
str. Voicu Corvin, nr.235,
judetul Arges". 6. Litigiile
aparute, se solutioneaza de
"Tribunalul Arges, in conformitate cu prevederile Legii
contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificata si
completata.

PIERDERI
l Pierdut Atestat de persoana
desemnata (Manager Taxi)
emis pe numele Ristea Victor. Il
declar nul.
l Pierdut atestat taxi, seria
CPTX, nr. 0063254, valabilitate
28.11-2012-28.11.2017, pe
numele Hitruc Ioan. Il declar
nul.
l Fundaţia România de Mâine
cu sediul în Strada Ion Ghica,
nr.13, sector 3, Bucureşti, cod
fiscal RO4221241/2001 declar
pierdut certificatul de acreditare "informare şi consiliere"
Seria B, Nr.10/00416 din data
27.07.2015.
l SC Mass Media România de
Mâine SRL cu sediul în
Şoseaua Berceni nr.24, sector 4,
Bucureşti, înregistrat la Oficial
Naţional al Registrului Comer-
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ţului sub nr. J40/8225/2000,
declar pierdute certificatele de
acreditare: INFORMARE SI
CONSILIERE Seria B
Nr.10/00270 12.08.2013 si
MEDIERE A MUNCII PE
PIATA INTERNA Seria B
N r. 1 0 / 0 0 2 7 1 d i n d a t a
12.08.2013

de parcurs nr.03 din documentul de control nr. 0076959,
3. Foaia de parcurs nr. 18 din
documentul de control nr.
0070529, 4. Foaia de parcurs
nr. 21 din documentul de
control nr. 0070529, 5.Foaia de
parcurs nr. 14 din documentul
de control nr. 0070794.

tator nr. 97235 din 06.03.2013.

l Am pierdut atestat profesional de marfă valabil până în
2019, pe numele Koncz Zoltan.
Se declară nul.

l Pierdut Certificat de inregistrare la ONRC pentru SC Geo
& Giully Impex SRL. Il declar
nul.

l SC Madcom Dls Impex
SRL, CUI: RO9578386,
J40/5198/1997, declară pierdute următoarele foi de
parcurs pentru transporturi
rutiere ocazionale de persoane,
aparţinând documentelor de
control pentru transportul
rutier prin servicii ocazionale
în trafic naţional: 1. Foaia de
parcurs nr. 16 din documentul
de control nr. 0076958, 2. Foaia

l Pierdut "Legitimatie de
student" pe numele Cata Cristina-Florentina de la facultatea
de medicina si farmacie Bucuresti, vizat pe anul 2017/2018

l Societatea COGNOS Business Consulting S.R.L. cu
sediul în mun. Bucureşti, sector
4, bd. Regina Maria nr. 32,
Corp C2, et. 1, având ca nr. de
înregistrare în Registrul
Comerţului J40/17442/2008,
Cod Unic de Înregistrare RO
24595321, declară pierdut
certificatul de înregistrare
fiscală seria B nr. 3191339.

l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 2713557 pe
numele Filipescu AdrianCătălin Persoană Fizică Autorizată, F40/967/2013, CUI
31330181, şi certificat consta-

l Pierdut atestat taxi, seria
CPTx, nr. 0089266, valabil de
la 02.03.2017 până la
02.03.2022, eliberat de A.R.R.
Iaşi pe numele Iliescu Vasile. Se
declară nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al S.C. KALTONE Cafe
S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
sector 4, Calea Şerban Vodă nr.
272, J40/11259/2010, CUI
27726278. Îl declar nul.

