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OFERTE SERVICIU
l YSIIEA.RO recruteaza personal 
pentru packhouse si culegatori sezo-
nieri sau pe termen lung pentru 
ferme de ciuperci, salata, capsuni, 
fructe moi, praz din Anglia. Plecari 
intregul an! Detalii: 0724082270, 
0748702150.

l Tapiteri – Finlanda, Companie 
finlandeza de produse mobilier - 
paturi si canapele, angajam cu 
contract permanent,  tapiteri si 
personal pentru linie de ansamblare, 
salarizare 9,4 – 12,5 euro/ora . 
Trimite CV cu fotografie la adresa 
adicio.romania@gmail.com. Infor-
mat i i  sup l imentare  la  t e l . 
0752380110.

l SC SCADT SA Slatina angajează: 
zidar, fierari-betonişti, lăcătuşi-meca-
nici, sudori, dulgheri, şefi de echipă. 
Relaţii la telefon: 0249.434.246.

l Angajam muncitori necalificati  
pentru lucru in productie industrie 
usoara zona Militari/ Ciorogarla. 
Salariu Motivant! Program lucru in 
2 schimburi.  0745.989.709.

l Hotel Oxford si hotel Malibu din 
mamaia angajeaza in conditii foarte 
avantajoase: receptioner, camerista, 
bucatar sef, bucatar, bufetier, 
ospatari si ajutori de ospatari cu 
experienta. Oferim cazare, detalii la 
0735.333.103, office@hoteloxford.ro

l Spitalul Militar de Urgenta “Dr.
Ion Jianu” -Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual: 1 post de sef birou 
gr.II in biroul achizitii si contractari 
(economist specialist IA) (minim 5 
ani vechime in specialitatea achizitii 
si contractari). Concursul se va 
desfasura in perioada 18.06.2018-
22.06.2018, incepand cu ora 12.00 la 
sediul S.M.U.Pitesti dupa cum 
urmeaza: proba scrisa in data de 
18.06.2018 ora 12.00 si proba de 
interviu in data de 22.06.2018 ora 
12.00. Perioada de depune a dosa-
relor de inscriere la concurs este 

24.05.2018-08.06.2018. Data limita 
de depunere a dosarelor de inscriere 
la concurs este 08.06.2018 ora 15.00. 
Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anunturi si la 
biroul resurse umane din S.M.U.Pi-
testi cu sediul in mun. Pitesti, str. 
Negru Voda nr. 47, jud. Arges, tel. 
0248/218090, 0248/218172 int. 224, 
266.

l Spitalul Militar de Urgenta “Dr.
Ion Jianu” -Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual: 1 post de maistru I 
in blocul alimentar, administrativ 
(studii medii/ generale) (minim 3 ani 
vechime ca maistru bucatar/bucatar 
sef). Concursul se va desfasura in 
perioada 18.06.2018-28.06.2018, 
incepand cu ora 12.00 la sediul 
S.M.U.Pitesti dupa cum urmeaza: 
proba scrisa in data de 18.06.2018 
ora 12.00, proba practica in data de 
22.06.2018 ora 12.00 si proba de 
interviu in data de 28.06.2018 ora 
12.00. Perioada de depune a dosa-
relor de inscriere la concurs este 
24.05.2018-08.06.2018. Data limita 
de depunere a dosarelor de inscriere 
la concurs este 08.06.2018 ora 15.00. 
Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anunturi si la 
biroul resurse umane din S.M.U.Pi-
testi cu sediul in mun.Pitesti, str. 
Negru Voda nr. 47, jud. Arges, tel. 
0248/218090, 0248/218172 int. 224, 
266.

l U.M. 02122 Bucuresti din Minis-
terul Apararii Nationale, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de executie de personal 
civil contractual pe perioada nede-
terminata, astfel: Referent de specia-
litate gr.I in microstructura Achizitii 
publice -proba scrisa 18.06.2018, ora 
10.30; -interviu -22.06.2018, ora 
10.30; -data limita de depunere a 
dosarelor este 08.06.2018, ora 15.00; 
-sa fie absolvent/a a unor studii supe-
rioare in domeniul economic sau 
juridic cu diploma de licenta si sa fie 
absolvent/a cel putin al unui curs/
program de perfectionare in dome-
niul Achizitii publice, acreditat de 
Ministerul Muncii; -vechimea in 

munca in domeniul 
postului -minim 6 ani si 
6 luni; Depunerea dosa-
relor si organizarea 
concursului, se vor face 
la sediul U.M.02122 
Bucuresti, Str.Institutul 
Medico-Militar, nr.3-5, 
Sector 1, Bucuresti, unde 
vor fi afisate si detaliile 
organizatorice necesare. 
Date de contact ale 
secretariatului, la telefon 
021/3196006 int.184.

l Compania Calsonic 
Kansei Romania, cu 
sediul in Ploiesti, avand ca domeniu 
de activitate productia de suban-
samble auto, angajeaza Specialist 
incercari componente vehicule cu  
urmatoarele responsabilitati: 1. 
Asigura functionarea masinilor si 
instalatiilor mecanice si a elemen-
telor acestora sau testarea prototipu-
rilor;  2. Intretine echipamentele pe 
linia de productie si asamblare 
ceasuri de bord; 3. Avizeaza functio-
narea echipamentelor si aproba 
interventii; 4. Participa la instalarea 
echipamentelor preluate din alte tari; 
5. Studiaza anumite procedee tehno-
logice necesare instalarii si setarii 
echipamentelor. Cerinte: 1. Absol-
vent studii superioare – specialitatea 
inginerie mecanica. 2. Experienta de 
min.5 ani in industria auto; 3. 
Cunostinte ale sistemelor Kaizen si 
Kanban. 4. Limba engleza nivel 
avansat; 5. Limba japoneza – 
avantaj. Constituie un avantaj expe-
rienta de lucru in Japonia. Cei 
interesati pot trimite aplicatiile la 
numarul de fax 0244/596004 pana la 

data de 24.05.2018.

l Spitalul Municipal Urziceni orga-
nizează concurs în baza HG 
286/2011 pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante: 1.Un post de 
infirmieră  –pe perioadă nedetermi-
nată în cadrul Secției de Interne. 
Condiții specifice în vederea partici-
pării la concurs: şcoală generală; 6 
luni vechime în activitate; curs de 
infirmiere organizat de Ordinul Asis-
tenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii -Direcţia 
generală  resurse umane şi certifi-
care. Calendar desfăşurare concurs: 
11.06.2018 ora 15.00 –data limită 
depunere dosar; 22.06.2018 ora 10.00 
-proba scrisă;  27.06.2018 ora 10.00 
-proba interviu. 2.Un post de maga-
ziner  –pe perioadă nedeterminată. 
Condiții specifice în vederea partici-

pării la concurs: -diplomă de bacala-
ureat sau diplomă de absolvire a 
şcolii generale; -certificat absolvire 
curs operare PC; 6 luni vechime în 
activitate.  Calendar desfăşurare 
concurs: 11.06.2018 ora 15.00 –data 
limită depunere dosar; 18.06.2018 
ora 10.00 -proba scrisă; 22.06.2018 
ora 10.00 -proba interviu. 3.Un post 
de muncitor calificat III, cu califi-
carea electrician –pe perioadă nede-
terminată. Condiții specifice în 
vederea participării la concurs: 
diplomă de bacalaureat sau diplomă 
de absolvire a şcolii generale; 
diploma de calificare în specialitatea 
postului; 3 ani vechime în meserie. 
Calendar desfăşurare concurs: 
11.06.2018 ora 15.00 –data limită 
depunere dosar;  22.06.2018 ora 
11.00- proba scrisă; 27.06.2018 ora 
11.00 -proba interviu. Condițiile 
generale de ocupare a posturilor sunt 
prevăzute în art.3 din HG 286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Dosarele de concurs vor 
conține documentele prevăzute la 
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art.6 din HG. 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Infor-
mații referitoare la organizarea și 
desfășurarea concursurilor, biblio-
grafiile și după caz tematicile, calen-
darele de desfășurare a concursurilor 
sunt afișate la sediul unității și pe 
www.spitalul-urziceni.ro. Relații 
suplimentare se obțin la tel. 
0243.255.375, interior 131.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, orga-
nizează concurs, în data de 
19.06.2018, pentru ocuparea unui 
post vacant de brancardier la secţia 
gastroenterologie și a unui post 
vacant de infirmieră debutantă la 
secţia medicină internă, nivel de 
studii generale. Condiţii specifice de 
participare: școală generală. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 19.06.2018, ora 
9.00- proba scrisă și în data 
22.06.2018, ora 9.00- proba interviu. 
Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului,  până în data de 
07.06.2018 și trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevă-
zute la art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Bibliografia de concurs este 
afișată la sediul unităţii și pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Sf.Maria” Iași organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
temporar vacante, pe perioadă deter-
minată, în conformitate cu prevede-
rile HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG 1027/2014: 1.
Secția clinică chirurgie pediatrică I: 1 
post de asistent medical principal, cu 
studii postliceale; 2.Secția clinică 
pediatrie II: 1 post de îngrijitoare. 
Concursul constă în următoarele 
etape succesive: selecţia dosarelor de 
înscriere, proba scrisă și proba 
interviu. Condiţii de desfășurare a 
concursului: 1.Ultima zi pentru 
depunerea dosarelor de înscriere este 
31.05.2018, ora 15.30. 2.Data și ora 
organizării probei scrise: 11.06.2018, 
ora 09.00. 3.Data și ora interviului: 
15.06.2018, ora 10.00. 4.Locul depu-
nerii dosarelor și al organizării 
probelor de concurs: Spitalul Clinic 
de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” 
Iași, strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de asistent 
medical principal (PL): -studii: 
diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 

nr.797/1997; -examen de grad prin-
cipal; -vechime minim 5 ani ca asis-
tent medical. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul 
de îngrijitoare: -studii: școală gene-
rală. Anunţul de concurs, biblio-
grafia și tematica sunt afișate la 
avizier și pe site-ul unităţii: www.
sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare 
se obţin de la persoana care asigură 
secretariatul comisiei de concurs, 
serviciul resurse umane, telefon: 
0232.264.266, int.157.

l Primăria Comunei Scoarța, cu 
sediul în localitatea Scoarța, nr.110, 
judeţul Gorj, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
șef birou- Birou Achiziții publice, 
protecția mediului și administrativ, 
funcție publică de conducere, clasa I, 
1 post. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Comunei Scoarța 
astfel: -Proba scrisă în data de 
25.06.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 27.06.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -să fie absol-
venţi de studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de știinţă a știinţelor 
juridice, specializarea drept sau a 
știinţelor economice; -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.66 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare, respectiv: -să fie absolvenţi de 
masterat sau de studii postuniversi-
tare, în domeniul administraţiei 
publice, management sau în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; -să fie numiţi într-o 
funcţie publică din clasa I; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcţiei  publice: 
minimum 2 ani; -să nu aibă în cazi-
erul administrativ o sancţiune disci-
plinară neradiată în condiţiile legii. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Scoarța. Relaţii suplimen-
tare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: 
Primăria Comunei Scoarța. 
Persoană de contact: Stamatoiu 
Ioana-Loredana -consilier, telefon/
fax: 0769.643.446/0253.280.222, 
e-mail: loredana.stamatoiu@yahoo.
com.

l SC ABA TURISM SRL din 
Oradea este în căutarea a două 
persoane în vederea angajării pe 
poziţia de terapeut SPA/maseur, 
calificate în baza unei certificări 
pentru următoarele proceduri: masaj 

tradiţional balinez, masaj suedez, 
thai masaj, hidroterapie, masaj exfo-
liant (body scrub -Lulur Java), înve-
lire /împachetare corporală (body 
mask -Boreh Bali), aromatherapy, 
shiatsu masaj, masajul mâinilor și al 
picioarelor, masaj cu pietre, reflexo-
terapie, masaj facial manual, masaj 
al scalpului (hair spa). Se încheie 
contract individual de muncă și se 
oferă salariu atractiv. Interviurile vor 
avea loc în Oradea, str. Ovid Densu-
sianu, nr. 9, bl. P191, sc. A, ap. 2. 
Pentru informaţii suplimentare și 
programarea interviurilor ne puteţi 
contacta telefonic de luni până 
vineri, în intervalul orar 08.00-16.00, 
l a  t e l .  0 7 2 8 . 9 5 . 7 8 . 7 7  s a u 
0359.80.10.90.

l Unitatea Militară 02517, cu sediul 
în localitatea Craiova, str. Anul 1848, 
nr. 98, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de Referent de 
specialitate debutant, gradul III-I, gr. 
II din cadrul Biroului dirigenţie 
instalaţii, și Referent de specialitate 
debutant, gradul III-I, gr.II din 
cadrul  Biroului documentații cadas-
trale. Proba scrisă în data de 
18.06.2018, între orele 09.00-12.00. 
Proba practică în data de 22.06.2018, 
între orele 10.00-16.00. Interviul în 
data de 26.06.2018, între orele 10.00-
16.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1. Referent de 
specialitate debutant, gradul III-I , 
gr.II din cadrul Biroului Dirigenţie 
Instalaţii. 2.Referent de specialitate 
debutant, gradul III-I, gr.II  din 
cadrul Biroului Documentaţii cadas-
trale. Nivelul studiilor: universitare 
cu diplomă de licenţă în speciali-
zarea: construcţii civile, industriale și 
agricole, Inginerie civilă, Căi ferate, 
drumuri și poduri, Amenajări și 
construcţii hidrotehnice, Instalaţii 
pentru construcţii, Inginerie urbană 
și dezvoltare regională, Construcţii 
miniere, Inginerie economică în 
construcţii, Sisteme electrice, Elec-
trotehnică, Electromacanică, Ingi-
nerie de petrol și gaze, Energetică, 
Electroenergetică, Arhitectură; să 
posede autorizaţie de diriginte de 
șantier valabilă cf. Ordinului 
1496/2011 pentru aprobarea proce-
durii de autorizare a diriginţilor de 
șantier pentru unul din domeniile/
subdomeniile de autorizare: 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 6, 8.1, 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.4; 
vechime în muncă: 3 ani; vechime în 
specialitate: 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 12.06.2018, 
ora 12.00, la sediul UM 02517 
Craiova. Relaţii suplimentare la 
sediul UM 02517 Craiova. Persoană 
de contact: cpt. Stoichin Daniel, tel. 
0761.698.075.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Rad Corina Ionela PFA vinde 
miei, preţ negociabil. Relaţii la 
telefon 0720.292251.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă Bulevardul Griviţei, 
demisol, parter, etaj, mansardă, 
Brașov. Telefon 0749/585753, 
0744/550966.

CITAŢII
l Se citează Chiriţă Sorinel Vasile, 
domiciliat în Câmpulung, cartier 
Rotunda, bl. 4, sc. C, ap. 4, jud. 
Argeș, în Dosarul 10242/280/2017, la 
Judecătoria Pitești, în data de 
21.06.2018.

l Se citează numitul Costache 
Ştefan  Roger, cu ultimul domiciliu 

în com. Lunca Corbului, sat Catane 
Nr. 37, jud. Argeș, la Judecătoria 
Pitești, termen 31 mai 2018, ora 
12.00, complet C4-2 civil, sala 1, 
dosar nr. 16952/280/2017, având ca 
obiect divorţ cu copii + stabilire 
domiciliu minor + pensie întreţinere 
+ exercitarea autorităţii părintești, în 
proces cu Costache Corina Andreea.

l SC AUTOTAU MB, cu ultimul 
domiciliu în J. Savickio g. 4, Vilniaus 
Lituania, este chemat la Judecătoria 
Sectorul 2 București, Bd.Unirii, 
nr.37, Sector 3, camera 113, în ziua 
de 30.05.2018, Complet 3, ora 8:30, 
în calitate de Pârât, în proces cu SC 
Comsig Grup SRL în calitate de 
Rec lamant ,  în  dosaru l  nr. 
15228/300/2017. În caz de neprezen-
tare a părţilor, judecata se va face în 
lipsă, dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una din părţi.

l Subsemnata Grigorescu Tatiana, 
reclamantă în dos. nr.18084/281/2016 
al Judecătoriei Ploiești, citează pe 
pârâtul Grigorescu Sorin, prin 
curator Bucurica Marilena, domici-
liată în Mun. Ploiești, str. P-ța Victo-
riei, nr. 7, bl. A est, st. 4, sc.E, apt.73, 
jud.Prahova, să fie prezent la data de 
27 iunie 2018, ora 8.30, la sediul 
Judecătoriei Ploiești, sala 5, Mun.
Ploiești, str. Văleni, nr. 44, jud. 
Prahova.

l Numitul Cristuţ Marius Florin cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Zalău, Str. Meteorologiei nr.14, 
bl. Silcotub sc. B, ap. 24, judeșul 
Sălaj este citat la Judecătoria Zalău- 
sediu: str. Tudor Vladimirescu nr. 12, 
pe data de 19.06.2018, ora 08.30, 
camera 22, în calitate de pârât în 
dosarul civ. Nr. 5183/337/2018, în 
procesul de divorţ cu reclamanta 
Cristuţ Alina Anca.

l Numitul Crișan Achim-Mărgărit, 
cu ultimul domiciliul cunoscut în 
Localitatea Toplița Mureșului, 
Comuna Certeju de Sus, nr. 41, 
județul Hunedoara, este citat la 
Judecătoria Deva, Secția civilă, în 
ziua de 20 iunie 2018, oră 11:00, la 
Sala 25, Completul C9 civil CC, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
2509/221/2018, în proces cu Socie-
tatea Națională de Radiocomunicații 
SA prin Sucursală Direcția Radioco-
municații Timișoara în calitate de 
reclamantă, obiectul cauzei fiind 
cerere cu valoare redusă.

l Autoritatea publică locală a Secto-
rului 4 al Municipiului București, în 
temeiul Legii nr.421/2002, privind 
regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităților 
administrativ-teritoriale, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
citează public proprietarul/dețină-
torul vehiculelor fără numere de 
înmatriculare, aflate pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, pentru 
următoarele vehicule: -Peugeot 
dubă, culoare alb, aflat în șos.Giur-
giului intersecție cu Şura Mare; 
-Scuter Cagiva, culoare galben, aflat 
în Aleea Ciceu, nr. 2, bl. E12; -Dacia 
acoperită cu prelată, culoare crem, 
aflat în Aleea Terasei, nr.2, bl.E1, sc. 
2; -Dacia break, culoare negru, aflat 
în str. Ioan Budai Deleanu; -Dacia 
Logan, culoare galben, aflat în str. 
Ion Iriceanu, nr. 18, bl. 160; -Dacia 
Logan, culoare galben, aflat în str.
Lunca Bârzești, nr.6, bl.14; -Fiat 
Tempra, culoare roșu, aflat în str.
Măriuca, nr.5; -Kia, culoare albă, 
aflat în str.Mitropolit Antim; -Dacia 
Logan, culoare galben, aflat în str.
Vestitorului; -Volvo, culoare negru, 

af lat în str.V.V.Stanciu; -Opel, 
culoare roșu, aflat în str. V.V. Stanciu; 
-Dacia, culoare alb, aflat în str. 
Poiana Florilor; -Ford, culoare roșu, 
aflat în str. Splaiul UniriixRadu 
Vodă; -Peugeot 206, culoare gri, aflat 
în str. Pogoanele, nr. 2; -Dacia 1310, 
culoare gri, aflat în str. Pogoanele, nr. 
2; -BMW, culoare gri, aflat în str. 
Pogoanele, nr. 2; -Crysler, culoare 
vișiniu, aflat în str. Pogoanele, nr. 2; 
-Renault 19, culoare gri, aflat în str.
Pogoanele, nr.2; -Ford Mondeo, 
culoare albastru, aflat în str. Pogoa-
nele, nr. 2; -Dacia papuc, culoare 
albastru, aflat în str. Pogoanele, nr. 2; 
-Oltcit, culoare gri, af lat în str. 
Pogoanele, nr. 2; -Fiat, culoare 
galben, aflat în str. Pogoanele, nr. 2; 
-Dacia Supernova, culoare alb, aflat 
în str. Pogoanele, nr. 2; -Caroserie 
incendiată, culoare albastru, aflat în 
str. Pogoanele, nr. 2; -Dacia 1310, 
culoare crem, aflat în str. Pogoanele, 
nr. 2.

DIVERSE
l S.C. Unigrains Trading SRL cu 
sediul în: Constanta str. Hatman 
Arbore nr. 13B jud. Constanta, soli-
cită de la Agenţia de Protecţie a 
Mediului, obţinerea autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul SILOZ cu 
activitati: comert si depozitare 
cereale, seminte, produse chimice, 
(cod CAEN 0163, 0164, 4621, 4671, 
5210, 5224) amplasat în Comana str. 
Primaverii nr. 52, jud. Constanta. 
Persoanele fizice sau juridice intere-
sate, pot depune eventuale contes-
taţii sau sugestii, la sediul A.P.M. 
Constanţa, strada Unirii nr. 23, 
telefon 0241/546696.

l SC Jonico Trans SRL, cu sediul 
social in Comuna Vinga nr. 1416, jud 
Arad,   CUI RO 22990626, 
J02/2116/2008, mail junicotrans@
yahoo.com, tel 0746033938, doreste 
sa obtina autorizatie de mediu la 
punctul de lucru din Loc Vinga, nr. 
1415 pentru activitatea de “Activitati 
auxiliare pentru cresterea animalelor 
” CAEN 0162, “Cresterea bovinelor 
de lapte” COD CAEN 0141, si 
“Cresterea altor bovine” CAEN 
0142 avand ca principalele faze ale 
procesului tehnologic: primirea, 
furajarea, adaparea, odihna, adapos-
tirea, ingrijirea, controlul sanitar 
veterinar si expedierea bovinelor 
aflate in tranzit pentru comert intra-
comunitar si import/export in si din 
tari terte. Masurile de protectie a 
factorilor de mediu sunt: Apa: Nu 
este cazul; Aer: Nu este cazul; Sol: 
Platforma betonata; Gestiunea dese-
urilor: Pubele. Observatiile publi-
cului formulate in scris/informatiile 
privind potentialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Muresului 
FN,  COD 310132 ,  t e l e fon 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in 
timp de 10 zile lucratoare dupa data 
publicarii prezentului anunt.

l Comuna Alma, cu sediul în 
comuna Alma, județul Sibiu, cod 
poștal: 557021, cod fiscal: 16343277, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 6 9 . 2 5 7 . 5 4 5 , 
0269.257.535, e-mail: primaria_
alma@yahoo.com. În conformitate 
cu Legea nr. 350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Pentru a putea participa la 
procedura privind atribuirea 
contractului de finanțare nerambur-
sabilă, solicitanții trebuie să fie 
persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial- asociații ori 
fundații constituite conform legii sau 
culte religioase recunoscute conform 
legii. Data-limită pentru depunerea 
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proiectelor este de 08.06.2018, ora 
12.00. Comuna Alma accelerează 
aplicarea procedurii de selecţie de 
proiecte, în baza art.20, alin.2 din 
Legea 350/2005, motivat de prejudi-
ciul ce s-ar aduce imaginii comuni-
tăţii în cazul în care aceste activităţi 
nu s-ar demara sau nu s-ar desfăşura 
în a doua parte a trimestrului II al 
anului 2018. Selecţia publică de 
proiecte şi evaluare în vederea atri-
buirii contractelor de finanțări 
nerambursabile în anul 2018 de la 
bugetul local va avea loc în data de 
11.06.2018, ora 12.00, pentru urmă-
toarele domenii: Implementare 
programe sportive, activități cultu-
rale şi culte religioase -suma totală: 
45 .000  Le i ,  conform HCL 
nr.25/26.04.2018. Documentația 
pentru elaborarea şi prezentarea 
propunerii de proiect şi informații 
suplimentare se pot obține de la 
Primăria Comunei Alma, str. M. 
Eminescu, nr.226, județul Sibiu, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 6 9 . 2 5 7 . 5 4 5 , 
0269.257.535, e-mail: primaria_
alma@yahoo.com, site-ul: http://
www.comunaalma.ro. Programul 
anual al finanțării nerambursabile a 
fost publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a VI-a, nr.93/22.05.2018.

LICITAŢII 
l SC Elbama Star SRL prin admi-
nistrator judiciar, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare, respectiv: Eurocompactor 
Walzenzung la pretul de 40.800 lei 
(fara TVA). Vanzarea la licitatie 

publica se efectueaza conform hota-
rarii Adunarii Creditorilor din 
30.08.2016, 16.02.2017, 26.06.2017 si 
17.04.2018. Pretul de pornire al lici-
tatiei este in conformitate cu regula-
mentul de participare la licitatie; 
pretul vanzarii este purtator de TVA. 
Licitatiile publice vor avea loc pe 
data de: 23.05.2018, 24.05.2018, 
25.05.2018, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 
Cab.7B, Et.7. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l Primăria oraşului Pătârlagele, cu 
sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul 
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001, e-mail: primaria.patar-
lagele@yahoo.com, organizează în 
data de 14.06.2018, licitaţie deschisă 
pentru concesionarea unui teren cu 
suprafața de 2326 mp situat în sat 
Sibiciu de Sus, tarlaua 106, oraş 
Pătârlagele, jud. Buzău. Date şi 
informaţii suplimentare puteţi 
obţine la nr. de telefon 0238/550.001 
sau la sediul primăriei, serviciul 
Administrativ şi de Achiziţii Publice. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.05.2018.

l Primăria oraşului Cernavodă, str. 
Ovidiu nr. 11, jud. Constanța, 
telefon/fax 0241487121, 0241239578, 
primaria@cernavoda.ro, organizează 
licitație publică deschisă în data de 
08.06.2018, ora 10,00, pentru  închi-
rierea unor terenuri, conform  HCL 
nr. 72/29.03.2018 şi HCL nr. 

73/29.03.2018  după cum urmează: 
1. Teren situat în zona Drum Tehno-
logic, Lot 7.F.N.,  în suprafață de 155 
mp,  pentru lucrări şi investiții şi 
dezvoltare conform HCL nr. 
73/29.03.2018 –  prețul de pornire 
1,81 lei/mp/luna; 2. Teren  situat în 
zona Drum Tehnologic, Lot 8.F.N.,  
în suprafață de 90 mp,  pentru 
lucrări şi investiții şi dezvoltare 
conform HCL nr. 72/29.03.2018 –  
prețul de pornire 1,81 lei/mp/luna; 
Caietul de sarcini se ridică de la 
sediul Primăriei Cernavodă, 
Compartiment  Cadastru, contra 
cost (10 lei), începând cu data de 
24.05.2018 pană la data de 
04.06.2018, oră 15.00. Relații supli-
mentare la numărul de telefon 0241 / 
487121 – persoană de contact – 
Cioară Mirela.

l Cabinet Individual de Insolventa  
Stefanescu Ovidiu Alin, lichidator 
autorizat, cu legitimatia  nr. 
1B2104/2007  emisa de  UNPIR, 
public spre cunostinta generala ca in 
ziua de  29.05.2018, ora  12.00 se 
vinde la licitatie publica in localitatea  
Rm-Valcea, str. Stirbei Voda nr.76, 
jud. Valcea, averea urmarita, propri-
etatea S.C. Habitat  SRL Rm Valcea, 
jud. Valcea, unitate in lichidare 
conform Legii 85/2006  si art.  431 - 
433 Cod de procedura civila, 
constand din: Teren situat in mun. 
Rm. Valcea – Stolniceni, str. Stolni-
ceni, nr. 153, judetul Valcea, in 
suprafata de 4.079,03 mp, teren 
intravilan – teren ocupat din care : 
956,14 mp teren de categorie curti 
constructii si si 3.122.89 mp teren de 

categoria arabil. Valoare inlocuire 
actualizata, fara TVA - 41.300,00 
EUR. Pretul de pornire si  de adju-
decare nu  este purtator de   19% 
TVA. Toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor de mai sus 
vor incunostiinta lichidatorul socie-
tatii( tel. 0722 740176, 0350 808201 ) 
inainte de data vanzarii. Ofertantii 
interesati sa cumpere aceste bunuri, 
se vor prezenta in locul si ziua 
vanzarii, pana la acest termen,ur-
mand a se prezenta oferte de cumpa-
rare si sa depuna  pentru S.C. 
“Habitat ” -in lichidare-, cont nr. 
RO82BTRL03901202970208XX 
deschis la BTRL Rm Valcea Rm-Va-
lcea, cel putin 10% din pretul de 
incepere a licitatiei, aferent bunurilor 
ofertate. In  situatia adjudecarii 
suma se scade din pret, altfel, se 
restituie.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Unic de Inregis-
trare eliberat de ORC Arad, pentru 
Sc Eterna Grani-Mar SRL. Il declar 
nul.

l SC Oceania Comtur SRL, CUI: 
23878877, J06/513/2008, cu sediul în 
Bistrița, str. Aleea Spătarului, nr. 3, 
sc. A, ap. 10A, jud. Bistrița-Năsăud, 
declară pierdută şi nulă Anexa 
licenței de turism aparținând Agen-
ției de turism Oceania Travel pentru 
punctul de lucru din Cluj-Napoca, 
str. Emil Isac, nr. 25, ap. 2, jud. Cluj.

l Pierdut Proces Verbal Nr. 
4227/7.05.1998 emis de Fondul 

Imobiliar pe numele Dutescu 
Gabriela.

l Pierdut certificat de atestare a 
dreptului de proprietate privată, cu 
nr. 4718/5 din 8.07.1996, emis de 
Prefectura Municipiului Bucureşti, 
pe numele Miculescu Maria Alexan-
drina. Îl declar nul.

l Subsemnata Frătişteanu Elena, 
domiciliată în Bucureşti sector 5, str. 
Bârcă nr. 2, bloc M184, ap. 2,  declar 
pierdute  următoarele  acte : 
contractul casei, certificat de naştere, 
certificat de căsătorie, certificat de 
deces pe numele Frătişteanu 
Nicolae, actul de concesiune loc de 
veci la Cimitirul Progresul Sf. 
Gheorghe Bucureşti, certificat de 
handicap nevăzător.

l Generali Romania Asigurare 
Reasigurare SA având CUI 2886621 
şi J40/17484/2007 declară nule 
următoarele chitanțe cu seria 
GLIAS: de la nr.2506676 până la nr. 
2506700; de la nr. 2506776 până la 
2506800; de la nr. 2595076 până la 
2595100; de la nr. 2595151 până la 
2595175; de la nr. 2595201 până la 
2595225; de la nr. 2637726 până la 
2637750; de la nr. 2633026 până la 
2633050; de la nr. 2699426 până la 
2699500; de la nr. 2610076 până la 
2610200; de la nr. 2610226 până la 
2610300; de la nr. 2703376 până la 
2703500; de la nr. 2717201 până la 
2717250; de la nr. 2720801 până la 
2720850; de la nr. 2734626 până la 
2734675.


