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OFERTE SERVICIU
Uniservice is a job agency in
Holland active in the
production sector.
We are looking for cooperation
with some job agencies in
Romania.
Please do contact us if you are
interested.
uniserviceuitzendbureau@outlook.
com
Tel: 0031 6 34 65 52 92

Vânzătoare magazin
alimentar, cartier 13
Septembrie/Tudor
Vladimirescu, program 8
ore pe zi, în două
schimburi, salariu 1700 lei
net, contract muncă
normă întreagă.
Tel: 0761 639 397
l Angajăm muncitori în construcţii,
calificaţi şi necalificaţi. Contract de
muncă, cazare, bonusuri. Salariul net
2.000-5.000Lei/lună. Relaţii la numerele de telefon: 0762.404.205,
0769.022.454.
l Primăria Comunei Purani, judeţul
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea postului vacant
contractual de guard în cadrul
Compartimentului de Administrare
a domeniului public şi privat, în data
de 20 decembrie 2017, ora 10.00proba scrisă şi 21 decembrie 2017interviul. Condiţiile generale:
prevăzute de art.3 din HGR
nr.286/2011, modificat şi completat.
Condiţii specifice: studii generale,
vechime- nu este cazul, seriozitate.
Dosarele se vor depune în 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial. Relaţii la sediul
Primăriei Comunei Purani, telefon:
0762.138.140, e-mail: primariapurani@yahoo.com.
l CETTT „Sf. Stelian” organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitoare normă întreagă, în cadrul
Secției de Psihiatrie, în perioada
24.11.2017- 8.12.2017. Candidații vor
depune dosarele de participare la
Compartimentul RUNOS, începând
cu 24.11.2017 pâna pe 04.12.2017,
proba scrisă- 06.12.2017 și proba
practică- 08.12.2017. Detalii privind
condiţiile specifice şi bibliografia de
concurs sunt disponibile
accesând: http://www.cetttsfantulstelian.ro/. Relații suplimentare la
sediul CETTT „Sf. Stelian”, Str.
Cristian Pascal, nr. 25-27, sector 6,
București.
l Colegiul Tehnic „Unio-Traian
Vuia” Satu Mare, judeţul Satu Mare,
organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant: secretar,
conform HG 286/2011. Condiţii de

participare la concurs sunt: -nivelul
studiilor superioare; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 3 ani; -cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Internet; -apt medical. Concursul se
va organiza conform calendarului
următor: -20 decembrie 2017, ora
09.00: proba scrisă; -21 decembrie
2017, ora 11.00: proba practică;
-21 decembrie 2017, ora 12.00: proba
interviu. Toate probele de concurs se
vor desfăşura, la sediul unităţii din
Satu Mare, B-dul Cloşca, 72/A.
Dosarele se depun la secretariatul
unităţii, situat în Satu Mare, B-dul
Cloşca, nr.72/A -până la data de
12.12.2017, ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0261.721.030, între orele 8.00-14.00.

10.00; -Proba interviu în data de 21
decembrie 2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: generale sau medii;
-vechime: 3 ani în funcţia de îngrijitor; -cursuri de igienă specifice
învăţământului preşcolar. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Grădiniţei cu Program Prelungit
Codruţa, Galaţi, strada Costache
Conachi, numărul 2A. Relaţii suplimentare la sediul Grădiniţei cu
Program Prelungit Codruţa, Galaţi,
strada Costache Conachi, numărul
2A, persoană de contact: Prisacaru
Gabriela, telefon: 0755.768.180.

l Primăria Comunei Drăgăneşti, cu
sediul în localitatea Drăgăneşti,
strada Principală, judeţul Neamţ,
organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de: 1. Inspector, clasa
I, grad profesional debutant, din
cadrul Compartimentului Situaţii de
urgenţă; 2. Inspector, clasa I, grad
profesional debutant, din cadrul
Compartimentului Contabilitate
impozite şi taxe, achiziţii publice.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăria Comunei Drăgăneşti astfel:
-Proba scrisă în data de 27.12.2017,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
28.12.2017, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Pentru funcția de
inspector, clasa I, grad profesional
debutant, din cadrul Compartimentului Situaţii de urgenţă: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă; 2.Pentru funcția
de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului contabilitate impozite şi
taxe, achiziţii publice: -studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor economice, absolvite cu diplomă
de licență. Alte condiții specifice:
-cunoștințe de operare PC (Microsoft
Office: Word, Excel, Power Point)
-nivel mediu; -abilități în utilizarea
mijloacelor moderne de comunicare
(Internet, e-mail, fax). 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 Drăgăneşti, până
la data de 13.12.2017, ora 12.00.
Relaţii suplimentare şi coordonatele
de contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul instituției:
Primăria Comunei Drăgăneşti.
Persoană de contact: Gaina Cristina,
secretar comună, telefon/fax:
0233.789.385, e-mail: primariadraganesti@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Fălticeni,
judeţul Suceava, organizează concurs
în conformitate cu prevederile HGR
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul unităţii din
strada Ion Creangă, numărul 1,
Fălticeni, pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant de
economist II- Serviciul achiziţii,
aprovizionare, administrativ, transport. Proba scrisă va avea loc în data
de 14.12.2017, ora 10.00. Data şi ora
interviului vor fi anunţate după
proba scrisă. Dosarele de concurs se
depun la Serviciul RUNOS până pe
data 05.12.2017, inclusiv, ora 15.00.
Condiţii specifice de participare:
-diplomă de licenţă în specialitate
economică; -vechime în specialitate:
6 luni; -curs de expert achiziţii
publice. Anunţul de concurs, bibliografia, tematica de concurs se află
afişate la avizierul unităţii şi pe
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon numărul:
0752.126.627/0752.126.626.

l Grădiniţa cu Program Prelungit
Codruţa, cu sediul în localitatea
Galaţi, strada Costache Conachi,
numărul 2A, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Numele funcţiei: îngrijitor; -Număr
posturi: 1, conform Hotărârii de
Guvern nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 20 decembrie 2017, ora

l Serviciul Judeţean de Ambulanţă,
cu sediul în localitatea Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazul, nr.4, judeţul
Giurgiu, organizează concurs,
conform HG 286/23.03.2011, pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractual vacante: -un post
contractual vacant de şofer autosanitară I, perioadă nedeterminată, la
substaţia Bolintin. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
diplomă de bacalaureat, permis
conducere categoria B şi C, vechime
6 ani în specialitate de şofer profesionist, certificat de ambulanţier. -un
post contractual vacant de şofer
autosanitară II, perioadă nedeterminată, la substaţia Bolintin. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: diplomă de bacalaureat,
permis conducere categoria B şi C,
vechime 3 ani în specialitate de şofer
profesionist, certificat de ambulanţier. -două posturi contractual
vacante de asistent medical generalist PL, perioadă nedeterminată, la
substaţia Bolintin. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
diplomă de bacalaureat, diplomă
şcoală postliceală sanitară, vechime
minimă în specialitate 6 luni.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei în data de 20.12.2017, ora

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
10.00, proba scrisă, iar interviul în
data de 22.12.2017, ora 10.00, şi
proba practică în data de 22.12.2017,
ora 14.00. Bibliografia şi relaţii suplimentare la sediul instituţiei, telefon:
0246.212.020, interior: 16, fax:
0246.213.188, mobil: 0731.137.120,
e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro,
persoană de contact: Stanescu
Doinita.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

l Grădiniţa „Căsuţa Copilăriei”
Buftea, cu sediul în localitatea
Buftea, str.Aleea Şcolii, nr.4, judeţul
Ilfov, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Numele funcţiei: Administrator patrimoniu; -Număr
posturi: 1, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 21.12.2017, ora 09.00; -Interviul în
data de 22.12.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Cunoştinţe foarte bune de
operare pe calculator în limbaje
specifice (gestiune); -Studii superioare; -Vechime în muncă -minim 2
ani; -Să nu fi suferit vreo condamnare definitivă. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul unităţii noastre, din localitatea
Buftea, str.Aleea Şcolii, nr.4, judeţul
Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul:
Grădiniţa „Căsuţa Copilăriei”
Buftea, persoană de contact: Stancu
Carmen, telefon: 021.350.51.99,
0722.438.940, fax: 021.350.51.99,
e-mail: gradinita_casuta_copilariei@
yahoo.com.

asistent medical generalist; -asistent
medical generalist (PL)/ balneofiziokinetoterapie şi recuperare (PL):
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, minim 6 luni vechime ca
asistent medical generalist/balneofiziokinetoterapie şi recuperare; -infirmieră: -şcoală generală, curs de
infirmiere organizat de Ordinul
Asistenţilor 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 certificare, minim 6 luni
vechime în activitate; -kinetoterapeut
debutant: diplomă de licenţă în specialitate, fără vechime; -economist II:
diplomă de licență, vechime minim 1
an în achiziții publice; -băieş: şcoală
generală, fără vechime. Proba scrisă
se va desfășura în data 20.12.2017,
ora 10.00, și interviul, în data
22.12.2017, ora 10.00, în Str.Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București. Dosarele de concurs vor conține
documentele prevăzute la art.6 din
HG 286/2011 și se pot depune până
la data de 12.12.2017, ora 15.00, la
sediul Institutului din Str.Căldărușani, nr.9, Sector 1. Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea
concursului, bibliografia şi, după caz,
tematica, calendarul de desfăşurare a
concursului sunt afişate la sediul
Institutului, pe pagina de internet:
www.ana-aslan.ro și portalul:
posturi.gov.ro. Relații suplimentare
la tel.031.805.93.01-05, int.123.

l Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, cu
sediul în Bucureşti, str.Căldăruşani,
nr.9, sector 1, București, cod fiscal:
4283333, în conformitate cu HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale, pe
perioadă nedeterminată: -1 post
asistent medical generalist principal
(PL) -Ambulatoriu de specialitate,
Cabinet gastroenterologie; -1 post
asistent medical generalist principal
(PL) -Secţia II sediul Otopeni; -2
posturi asistent medical generalist
(PL) -Secţia II sediul Otopeni; -2
posturi infirmieră (G) -Secţia II
sediul Otopeni; -1 post kinetoterapeut debutant (S) -Laborator RMFB
sediul Otopeni; -1 post asistent
medical balneofiziokinetoterapie şi
recuperare (PL) -Laborator RMFB
sediul Otopeni; -1 post băieş (G)
-Laborator RMFB sediul Otopeni; -1
post economist II -Serviciul achiziţii
publice, contractare. Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt
prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011. Condițiile specifice de
participarea la concurs conform
Ordin nr.1470/2011 sunt următoarele: -asistent medical generalist
principal (PL): diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, adeverință grad
principal, minim 5 ani vechime ca

l Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu”, Sat Zăpodeni, cu sediul
în localitatea Zăpodeni, strada Principală, numărul 1, judeţul Vaslui,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Bibliotecar, studii medii, perioadă
nedeterminată: 0,5 norme, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 20.12.2017, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 21.12.2017, ora
14.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:- absolvirea, cu examen de diplomă, a unei
instituţii de învăţământ, secţia de
biblioteconomie, sau a altor instituţii
de învăţământ ai căror absolvenţi au
studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; -absolvenţi ai
învăţământului postliceal sau liceal
cu diplomă în domeniu/absolvirea cu
examen de diplomă a unei instituţii
de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în
timpul şcolarizării disciplinele de
profil din domeniul biblioteconomiei;
-alţi absolvenţi ai învăţământului
superior, postliceal sau liceal cu
diplomă, pe perioadă determinată,
dacă au urmat un curs de iniţiere în
domeniu; -vechime în muncă: 3 ani;
-cunoştinţe de utilizare a tehnologiei
informaţiei (operare MS Office
Word, Excel, Power Point). Candidaţii vor depune dosarele de partici-
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pare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai
Eminescu”, sat Zăpodeni, comuna
Zăpodeni, judeţul Vaslui. Relaţii
suplimentare la sediul: Şcoala
Gimnazială „Mihai Eminescu”, sat
Zăpodeni, comuna Zăpodeni,
judeţul Vaslui, persoană de contact:
Bozianu Maria, telefon:
0235.342.150, fax: 0235.342.150,
e-mail: mihaieminescuzapodeni@
yahoo.ro.
l Primăria Comunei Șișești, cu
sediul în localitatea Șișești, nr.430,
județul Maramureș, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcții
contractuale vacante de inspector de
specialitate, gradul II, la sediul
Primăriei Comunei Șișești, astfel: -20
decembrie 2017, ora 10.00, proba
scrisă; -22 decembrie 2017, ora 10.00,
proba practică. Condiții de participare: Condițiile generale prevăzute
de art.3 din HG 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.
Condițiile specifice: 1.studii superioare în domeniul inginerie civilă;
2.vechime în specialitatea studiilor:
minim 2 ani. Dosarele de concursul
se vor depune la secretarul comisiei
de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial,
Partea a III-a. Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei
Comunei Şişeşti sau la telefon:
0226.298.001, fax: 0262.298.000,
secretar comisie: doamna Cionte
Nicoleta.
l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, cu sediul în localitatea Constanţa, strada Sentinelei,
număr 40, judeţul Constanţa, anunţă
amânarea concursului, conform
Legii nr.95/2006, privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale OMS
nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor
specifice comitetului director din
spitalele publice, modificat de art.1
din OMS nr.954/2017, pentru
ocuparea postului de Director
Medical organizat iniţial: -Proba
scrisă în data de 29.11.2017, ora 9.00;
-Susţinere orală a proiectului de
specialitate în data de 29.11.2017,
ora 11.00; -Interviul de selecţie în
data de 29.11.2017, ora 12.00; astfel:
-Proba scrisă în data de 12.12.2017,
ora 9.00; -Susţinere orală a proiectului de specialitate în data de
12.12.2017, ora 11.00; -Interviul de
selecţie în data de 12.12.2017, ora
12.00. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr
1547/07.11.2017, pagina 7-8, cod
123.808. Restul anunţului rămâne
neschimbat.

l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, cu sediul în localitatea Constanţa, strada Sentinelei,
număr 40, judeţul Constanţa, anunţă
amânarea concursului, conform
Legii nr.95/2006, privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale OMS
nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor
specifice comitetului director din
spitalele publice, modificat de art.1
din OMS nr.954/2017, pentru
ocuparea postului de Director Financiar Contabil organizat iniţial: -Proba
scrisă în data de 28.11.2017, ora 9.00;
-Susţinere orală a proiectului de
specialitate în data de 28.11.2017,
ora 11.00; -Interviul de selecţie în
data de 28.11.2017, ora 12.00; astfel:
-Proba scrisă în data de 11.12.2017,
ora 9.00; -Susţinere orală a proiectului de specialitate în data de
11.12.2017, ora 11.00; -Interviul de
selecţie în data de 11.12.2017, ora
12.00. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr
1542/06.11.2017, pagina 6-7, cod
123.363. Restul anunţului rămâne
neschimbat.
l Comuna Berceni, județul Prahova
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată a
unei funcții contractuale de execuție,
temporar vacante de Agent de pază I
în cadrul Biroului de Poliție locală
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni. Pentru a
ocupa un post contractual temporar
vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
Pentru postul de Agent de pază I în
cadrul Biroului de Poliție locală din
aparatul de specialitate al Primarului
comunei Berceni, trebuie îndeplinite
următoarele condiții specifice: studii generale sau medii; - vechime
necesară în muncă: minim 3 ani; atestat de calificare profesională
pentru exercitarea profesiei de agent
de pază/agent de securitate; - permis
de conducere categoria “B”.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: - 14 decembrie 2017, ora 10.00 – probă scrisă,iar
interviul va avea loc la o dată stabilită ulterior. Formularele pentru
participare la concurs se pot procura
zilnic de la secretariatul comisiei de
concurs în cadrul Primăriei comunei
din Berceni, Județul Prahova, telefon
0244.470.588; 0244.470.216 (int.200).
l Institutul de Istorie „A. D.
Xenopol” din cadrul Filialei Iaşi a
Academiei Române cu sediul în str.
Codrescu, nr. 6, Pavilion C, Iaşi, în
data de 20.12.2017 ora 09:00, organizează concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant conform HG
286-23.03.2011 (actualizat) de îngrijitor, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul va consta în
două probe: proba practică în data
de 20.12.2017 ora 09:00 şi interviul în
data de 27.12.2017 ora 10:00.

Condiţii: studiigenerale, vechime de
minim 1 an. Termenul de depunere a
dosarelor este 13.12.2017, ora 12:00.
Relaţii suplimentare la telefon
0332.101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare şi la sediul sediul
Institutului, tel. 0332.106172.
l Primăria Municipiului Oltenița cu
sediul în B-dul Republicii nr.40, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcții contractuale,
vacante: -1 post ”inspector de specialitate I S”-Compartiment pentru
Relația cu Asociațiile de proprietari
al Direcţiei Urbanism -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -vechime în
specialitatea studiilor -minimum 4
ani; -1 post ”inspector de specialitate
I S”-Compartiment Transport local
al Direcției pentru Administrarea
domeniului public și privat -studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă în domeniul Inginerie
mecanică; -vechime în specialitatea
studiilor -minimum 4 ani; -1
post ”casier” -Compartiment Administrare piață, târguri, obor al Direcției al Direcției pentru Administrarea
domeniului public și privat -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -1 post ”muncitor necalificat
I” -studii generale -Compartiment
Parcuri și zone verzi al Direcției
pentru Administrarea domeniului
public și privat; -vechime în muncă
-minimum 3 ani. Data-limită până la
care se pot depune dosarele de
concurs -12 decembrie 2017, ora
16.00; Tipul probelor de concurs,
locul, data şi ora desfăşurării acestora: a)selecţia dosarelor de înscriere
-14 decembrie 2017; b)proba scrisă/
probă practică -20 decembrie 2017,
ora 09.00 la sediul organizatorului; c)
interviul -la cel mult 4 zile lucrătoare
de ore de la susținerea probei scrise.
Informații suplimentare se pot
obține la Serviciul Resurse umane
-telefon 0242.515.770, persoană de
contact Postelnicu Larisa.
l Primăria Comunei Leordeni,
Judeţul Argeş, cu sediul în localitatea Leordeni, sat Leordeni, nr.596,
judeţul Argeş, organizează concurs,
conform HG nr.286/2011, pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Muncitor calificat I
(Tractorist), în cadrul Serviciului de
Gospodărire Comunală, 1 post.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 20.12.2017,
ora 09.00; -Proba practică în data de
22.12.2017, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 28.12.2017, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii;
-vechime: 5 ani experienţă în
domeniu pentru conducerea unui
tractor; -alte condiţii specifice:
-permis de conducere corespunzător
Tr; -disponibilitate pentru program
flexibil, disponibilitate pentru lucru
în program prelungit în anumite
situaţii, rezistenţă la stres. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
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sediul Primăriei Comunei Leordeni,
judeţul Argeş, din comuna Leordeni,
sat Leordeni, nr.596, judeţul Argeş.
Relaţii suplimentare şi coordonatele
de contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul Primăriei
Comunei Leordeni, judeţul Argeş,
din comuna Leordeni, sat Leordeni,
nr.596, judeţul Argeş, persoană de
contact: Tudor Camelia, consilier
resurse umane, telefon: 0248.653.101,
fax: 0248.653.101.
l Primăria Comunei Podari organizează, la sediul din str.Dunării, nr.67,
comuna Podari, judeţul Dolj,
concurs de recrutare pentru
ocuparea unui post contractual de
execuţie vacant: asistent medical
comunitar, din cadrul Compartimentului Activități sociale și de stare
civilă. Prima etapă în data de
20.12.2017, ora 10.00- proba scrisă, a
doua etapă în data de 28.12.2017, ora
10.00- proba de interviu. Pentru a
putea participa la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii: 1. Condiţii
generale: Conform art.3 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. 2. Conditiile
specifice de participarte la concurs:
categoriile de personal care sunt
admise la concurs: absolvent al unei
forme de învățământ superior finalizată cu diplomă de licență sau postliceale în specialitatea: asistent
medical generalist, este membru al
Ordinului Asistenților medicali generalişti, moașelor și asistenților medicali din România, cu certificat vizat
la zi, domiciliul în comuna Podari
sau în imediata vecinătate a
comunei, adeverință eliberată de
OAMGMAMR în vederea participării la concurs, nu necesită vechime
în câmpul muncii. Dosarele de
înscriere se vor depune până la data
de 11.12.2017, ora 13.00, la sediul
Primăriei comunei Podari, din str.
Dunării, nr. 67, com. Podari, judeţ
Dolj şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art.6
din HG nr.286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Informații
suplimentare aferente concursului,
tematica, bibliografia se afișează la
sediul instituției şi pe site-ul www.
podari.ro sau se pot obține la telefon:
0251.339.155- secretariatul comisiei
de concurs.
l Colegiul Național Traian, Drobeta-Turnu Severin, b-dul Carol I, nr. 6,
jud. Mehedinţi organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual de laborant IA fizică- biologie.
Concursul se organizează la sediul
Colegiului Naţional Traian. Proba
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scrisă: data de 20.12.2017, ora 10:00.
Proba practică: data de 20.12.2017,
ora 16:00. Proba de interviu: data de
21.12.2017, ora 12:00. Condiţii specifice: •Absolvirea, cu examen de
diplomă, a unei instituții de învățământ superior în domeniu; •Minim 5
ani vechime ca laborant fizicăbiologie în învățământ; •Desfăşurarea activităţii de bază în intervalul
8:00-16:00 de luni până vineri;
•Disponibilitate de lucru în program
prelungit, în funcţie de activităţile
specifice postului; •Competenţe de
utilizare și operare a datelor şi a
programelor informatice din cadrul
sistemului de învăţământ preuniversitar; •Competențe în utilizarea
aparaturilor, instalaţiilor şi substanţelor de laborator, precum şi normele
privind protecţia muncii şi normele
de prevenire şi stingere a incendiilor
de către elevi; •Cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;
•Abilități de comunicare și relaționare cu personalul unității de învățământ; •Abilități de muncă în echipă.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare la sediul instituţiei şi la telefon
0352401118, persoană de contact:
prof. Zagara Ana Gabriela.
l Complexul Multifuncţional
“Caraiman”, str. Caraiman nr. 33a,
sector 1, Bucureşti, organizează
concurs în vederea ocupării unui
post vacant de operator registrator
urgenta în data de 20.12.2017 ora
10.00 proba scrisă. Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior.
Condiţii: studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat, vechime în
funcţia de operator registrator
urgenta minim 6 luni. Concursul se
va desfăşura la sediul C.M.
”Caraiman”. Perioada de înscriere:
24.11.– 11.12.2017. 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 Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacantă de consilier debutant- Compartiment Salarizare din cadrul Primăriei comunei
Cernica. Concursul se organizeazã la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județul Ilfov, în data de 27 decembrie
2017, la ora 11.00- proba scrisă şi 29
decembrie 2017- interviul. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Nr.
315/17.11.2017. Anunț. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice - Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud.
Prahova, telefon 0244.407710, fax 0244.593906, organizează în data
de 05.12.2017, ora 12.00, licitație deschisă cu strigare în vederea
încheierii Acordului - Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință
(închiriere) asupra spațiilor cu destinația de birouri la Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Biroul Vamal de
Interior Călărași, Biroul Vamal de Interior Giurgiu, Biroul Vamal de
Interior Teleorman, pentru activitatea de comisionari vamali. Detaliile
privind licitația publică cu strigare se găsesc la adresa: https://
static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20171116155134_16659.pdf.
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III-a, la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conțină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei comunei Cernica,
judeţ Ilfov şi la nr. de telefon
(021)369.51.55.

l Centrul de Cercetări Financiare şi
Monetare „Victor Slăvescu”, cu
sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 13, scoate la concurs pentru
Secretariatul Tehnic al Consiliului
Fiscal, 2 posturi: un post expert IAstudii superioare economice, 7 ani
vechime în activitate și un post
expert debutant- studii superioare
economice, fără vechime în activitate– normă întreagă. Depunerea
dosarelor se face până la data de
12.12.2017. Proba scrisă a concursului are loc la data de 20.12.2017,
ora 11.00. Relații la tel. 0723361314
sau la sediul unității, aripa Vest, etaj
5, cam. 5343, Secretariatul Tehnic al
Consiliului Fiscal.

l Primăria comunei Cernica, județul
Ilfov organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 (trei) funcții
contractuale de execuție vacante de
şofer microbuz şcolar în cadrul Serviciului Public de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al
comunei din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei
Cernica, județul Ilfov. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în
data de 20 decembrie 2017, la ora
11.00- proba scrisă şi 22 decembrie
2017- interviul. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conțină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: minim
studii generale, permis conducere
categoriile B, C şi D, atestat şofer
profesionist transport persoane,
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 2 ani. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ
I l f o v ş i l a n r. d e t e l e f o n
(021)369.53.08, persoană de contact:
Simion Paula Claudia.

SERVICIi SOCIALE
l Caut însoțitoare, fără vicii, fără
obligații, doamna sa fie credincioasă,
ofer și locuință. tel. 0758/626215.

CITAȚII
l Se citează Hornea Aurel la Judecătoria Slobozia, judeţul Ialomiţa,
pentru termenul din data de
13.12.2017, în dosarul civil
5536/312/2016 având ca obiect
divorţ.
l Se citează numitul Dună Nicolae,
cu domiciliul necunoscut, pentru
termenul din 28.11.2017, la Tribunalul Argeş, în calitate de intimat în
dosarul 6314/280/2014, complet C1
– Apel Civil NCPC.
l Se citează numita Despina Cristiana, cu domiciliul necunoscut,
pentru termenul din 12.12.2017, la
Judecătoria Piteşti, în calitate de
pârâtă în dosarul 19154/280/2012,
complet C2-2.
l Pârâtul Văduva Ion Codin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Mereni, Osmancea, Sos. Libertății nr.
91, jud. Constanța, în prezent cu
domiciliul necunoscut, este chemată
la Judecătoria Timișoara, cu sediul
în Timișoara, Str. Piața Țepeș Vodă
nr. 2/A, în dosarul nr. 15454/325/2017,
pentru termenul de judecată din data
de 11.12.2017, ora 9, sala 329,
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Completul 4, în process cu reclamanta Văduva Gabriela Cristina,
pentru divorț.

15.12.2017, având ca obiect înlocuire
măsură de protecţie specială, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea

l Societatea BSB Fashion SA,
persoană juridică română, cu sediul
social în Bucureşti, Sector 4, str.
Bibescu Vodă, nr.5, bloc P5A, sc.A,
e t . 4 , a p . 2 4 , n r. O R C :
J40/16927/2003, CUI:RO15985244,
prin av. Bosoanca Sorina, în calitate
de Proprietară a imobilului situat în
Bucureşti, Sector 3, Str.Drumeagului, nr.28, vecin cu proprietatea
situată la adresa Bucureşti, str.
Drumeagului, nr.30, Sector 3, în
conformitate cu art.27 din Normele
de aplicare a legii nr.50/1991 renotifică şi reinvită pe orice persoană,
fizică sau juridică, care pretinde şi
dovedeşte că are un drept de
proprietate asupra imobilului situat
în Bucureşti, str. Drumeagului, nr.
30, Sector 3, de a se prezenta în
orice zi lucrătoare până la data de
10.12.2017 în intervalul orar 15.0018.00 la sediul Cabinetului de
avocat Bosoancă Sorina, B-Dul.
Camil Ressu, nr.1, bloc 14B, scara 2,
ap.63, Sector 3- Bucureşti, cod
poştal 031731, mail: sorinabosoanca@yahoo.com, tel/fax:
021.367.24.43, tel.0729.961.222
pentru studierea documentaţiei
tehnice în vederea exprimării acordului în calitate de vecin pentru
obţinerea de către BSB FASHION
SA a autorizaţiei de construire pe
terenul proprietatea BSB FashioN
SA situat la adresa: Bucureşti,
Sector 3, Str.Drumeagului, nr.28, a
unui imobil cu destinaţia de locuinţe, regim de înălţime S+P+2E+M
şi împrejmuire, potrivit Certificat u l u i d e U r b a n i s m n r.
1743/14.07.2016 emis de Primăria
Sector 3 Bucureşti.

l Numita Marina Bogdana Mara,
domiciliată în Bucureşti, str. Lotrişoara nr. 20, bl. V39, sc. 1, et. 6, ap.33,
sector 3, este chemată în data de
05.12.2017, ora 9.00, la Judecătoria
Alexandria, în calitate de pârâtă în
dosarul civil nr. 1596/740/2017 –
reclamant Dineci Maria. Personal la
interogatoriu.

l Nap Gavrila, soţia lui Farcas
Constantin, Bonda Vasile Tingo,
Vartan Simion, Vartan Maria, Nap
Maria, Nap Veronica, Oarga Aurelia
lui Tudor, Oarga Victoria lui Tudor,
Farcasan Constantin şi soţia
Farcasan Amalia, Culda Costan lui
Simion, Vartan Simion lui Simion,
Vartan Maria măr. Bus Costan, Nap
Zamfira, Nap Gheorghe, Varga Ana,
Nap Vasile, Roba Victoria, Nap
Gheorghe, sunt citaţi pe data de
09.01.2018 la Judecătoria Turda, în
dos. 4623/328/2013 în calitate de
pârâţi.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Sociala și Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numitul
Munteanu Cosmin, domiciliat în
comuna Copăceni, sat Copăceni, jud.
Vâlcea, în calitate de intimat în
dosarul civil nr. 5829/90/2017, cu
termen de judecată în data de
15.12.2017, având ca obiect menţinere măsură de protecţie specială,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Sociala și Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numita
Moacă Maria, domiciliată în oraş
Băbeni, str. Oromului nr.30, jud.
Vâlcea. în calitate de intimată în
dosarul civil nr. 5585/90/2017, cu
termen de judecată în data de

l Numita Badea Maria, domiciliată
în comuna Bujoreni, judeţul
Teleorman, este chemată în data de
05.12.2017, ora 9.00, la Judecătoria
Alexandria, în calitate de pârâtă în
dosarul civil nr. 1596/740/2017 –
reclamant Dineci Maria. Personal la
interogatoriu.
l Se citează pârâtul Racaru
Marian– Ghiță, în Dosar nr.
12083/245/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Iași, C 12m, pentru data
06.12.2017, ora 8.30, aflat în proces
cu Labău Ancuța– Mihaela, pentru
exercitarea autorității părintești.

DIVERSE
l Lichidatorul Judiciar al SC
Madynex Com SRL, cu sediul în
Sinaia, str. Walter Mărăcineanu, nr.
9, Prahova, J29/817/1995, CUI
7384448, notifică debitoarea, creditorii şi ORC Prahova că în dos. nr.
8374/105/2017, aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva debitoarei,
stabilindu-se termen limită de depunere a cererilor de admitere a creanţelor la data de 05.01.2018; 10 zile de
la primirea notificării, termen limită
de depunere de către creditori a
opoziţiilor şi termen de soluţionare a
opoziţiilor 10 zile după formularea
acestora; termenul limită pentru
verficarea creanţelor, întocmirea şi
publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este
15.01.2018;termenul limită pentru
definitivarea tabelului creanţelor este
08.02.2018.Rel. Lichidator judiciar
Carduelis Consulting IPURL,
Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud.
Prahova.Tel.0722.634.777.
l Va anuntam ca in dosarul nr.
1687/55/2017 al Judecatoriei Arad
s-a deschis procedura de declarare a
mortii numitului Cziky Ioan, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Arad,
str. Bela Bartok, nr. 15,jud. Arad, cu
invitatia ca orice persoana care poate
oferi date pe care le cunoaste in legatura cu cel disparut sa le comunice
Judecatoriei Arad, in termen de 2
luni de la data publicarii prezentului
anunt.
l În dosarul nr. 12212/279/2017 aflat
pe rolul Judecătoriei Piatra Neamț,
s-a deschis procedura de declararea
judecătorescă a morții numita Schubert Hildegard născută Marzell, cu
ultimul domiciliu cunoscut ca fiind
în Piatra Neamț , fostă str. Matasaru
nr . 2, Jud. Neamț, născută în 1906 în
Râșnov, Jud. Brașov și căsătorită în
Piatra Neamț, la solicitarea petentei
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UAT Comuna Cristian Jud. Brașov.
În conformitate cu art. 945(2) Codul
de procedură civilă, invităm și solicităm ca orice persoană ce deține
date despre persoana dispărută sau
are cunoștință despre aceasta, să le
comunice la Judecătoria Piatra
Neamț, indicând numărul de dosar.
l Draghici Florin avand domiciliul
in municipiul Bucuresti, sector 1 bld.
Poligrafiei, nr.20, titular al planului
P.U.D.-construire locuinta P+1E,
anexa P, imprejmuire teren, put,
fosa, localitatea Berceni, judetuI lfov,
T22, P53/2/1 lot 16, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului Favorabil
pentru PUD–construire locuinta
P+1E, anexa P, imprejmuire teren,
put, fosa. Documentatia a fost
afisata pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc
in scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel.021/212.56.93), in termen de 15
zile calendaristice de la publicarea
anuntului, incepand cu data de
22.11.2017.
l Tribunalul Maramureș. Dosar
nr.3393/100/2017. Prin Încheierea
civilă nr.2622 din 16.10.2017 a Tribunalului Maramureș a fost dispusă
deschiderea procedurii generale de
insolvență pentru debitoarea SC
SAR-SUZ SRL, cu sediul în Baia
Mare, Aleea Serelor, bl.7, ap.35, jud.
Maramureș, CUI: 23484163, număr
de înregistrare la Registrul Comerțului J24/476/2008. Termenul limită
pentru înregistrarea creanţelor este
04.12.2017. Termenul limită pentru
întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este
28.12.2017. Termenul pentru definitivarea tabelului creanțelor este
22.01.2018. Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la data de
03.01.2018, la ora 14:30 la sediul
administratorului judiciar DVA
IPURL din Baia Mare, Str.Victoriei,
nr.59A, ap.17-18, jud.Maramureş.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare. Virlan Petru,
titular al proiectului "Construire
locuinţe individuale înşiruite P+1E,
drumuri, amenajare spaţii verzi,
împrejmuiri, anexe şi organizare de
şantier", anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Ilfov în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată, nu se supune evaluării
impactului de mediu şi evaluării
adecvate, propus a fi amplasat în
Str.Salciei, nr. 94, Orş. Bragadiru,
Jud. Ilfov. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Ilfov din Bucureşti, Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, în zilele
de luni-joi, între orele 9.00-13.00,
precum şi la următoarea adresă de
internet: http://apmif.anpm.ro, în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la
data de 28.11.2017.
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l Prin sentinţa civilă nr. 8216 din
dosarul nr.35979/215/2016 la Judecătoria Craiova, instanţa a hotărât:
admite în parte acţiunea formulată
de reclamanta Pele Silvia, domiciliată în Craiova, str. Brazda lui
Novac, nr. 91, bl. M13, sc.1, ap. 8, jud.
Dolj şi cu domiciliul procedural ales
în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl.
17C, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj, în contradictoriu cu pârâtul Bouhaddou
Abdelmajid (citat prin publicitate),
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Italia, Torino, via Giuseppe Garibaldi, nr. 11 Bis. Desface căsătoria
încheiată la data de 06.07.2007 în
localitatea Torino, Italia şi înregistrată la Consulatul General al Român i e i - To r i n o - I t a l i a s u b n r.
23/27.01.2010 din culpă comună. Cu
drept de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare, cu depunerea
cererii la această instanţă. Pronunţată în şedinţa publică de la
29.06.2017. Preşedinte, Luminiţa
Simona Moţîrlichie. Grefier, Georgiana Cristina Vaicăr.

LICITAȚII
l SC Gero Retail SRL, prin lichidator judiciar BFJ Consulting Group
SPRL, valorifică prin licitaţie publică
la data de 29.11.2017, ora 15.00, data
de 06.12.2017, ora 15.00, data de
13.12.2017, ora 15.00, la sediul social
al lichidatorului judiciar din mun.
București, str.Negoiu, nr.8, bl.D14,
sc.2, ap.30, sector 3, proprietatea
imobiliară compusă din construcții
tip depozit cu Sc: 1.002,00mp, Sd:
2.153,64mp, Su: 1.842,87 mp la
prețul de 256.833Euro (TVA cf.Cod
Fiscal), situat în Sat Afumaţi, Şos.
Bucureşti-Urziceni, Nr. 149, Judeţ
Ilfov. Informaţii: office@bfj.ro,
tel.031.710.09.25.
l S.C. Flasim Com S.R.L, prin lichidator judiciar C.I.I Rusu Ciprian
Marian, cu sediul in Ploiesti, str.
Valeni, nr. 65, judetul Prahova scoate
la vanzare prin licitatie publica cu
strigare teren intravilan arabil situat
in Boldesti - Scaeni, jud. Prahova in
suprafata de 2.235 m.p. tarlaua 50,
parcela A 2572/62 la pretul de
101.520 lei la care se adauga cota de
TVA conform legislatiei in vigoare.
Licitatia pentru bunul imobil se va
tine la sediul lichidatorului in data de
06.12.2017 ora 15.00, iar in cazul in
care bunul nu va fi adjudecat de la
prima licitatie, aceasta va fi reprogramata pentru 13.12.2017, 20.12.2017,
10.01.2018, 17.01.2018, 24.01.2018,
31.01.2018, 07.02.2018, 14.02.2018,
aceeasi ora si aceeasi locatie.
Inscrierea se va efectua cu 48 de ore
inainte de data inceperii licitatiei.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului si la numerele de telefon:
0722267433, 0733723417, avciprianrusu@gmail.com.
l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator
judiciar C.I.I Rusu Ciprian Marian,
cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 65,
judetul Prahova scoate la vanzare
prin licitatie publica cu strigare
autoutilitara Mercedes Benz, tip Vito
111 CDI, an fabricatie 2007 la pretul
de 10.822,28 lei. Licitatia pentru
bunul mobil se va tine la sediul lichi-

datorului in data de 05.12.2017 ora
15.00, iar in cazul in care bunul nu va
fi adjudecat de la prima licitatie,
aceasta va fi reprogramata pentru
07.12.2017, 12.12.2017, 14.12.2017,
19.12.2017, 21.12.2017, 09.01.2018,
11.01.2018, 16.01.2018, 18.01.2018,
aceeasi ora si aceeasi locatie.
Inscrierea se va efectua cu 48 de ore
inainte de data inceperii licitatiei.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului si la numerele de telefon:
0722267433, 0733723417, avciprianrusu@gmail.com.

în data 21.12.2017; 11.01.2018;
25.01.2018; 08.02.2018; 22.02.2018;
08.03.2018 ora 15:00. Toate ședințele
de licitații se vor desfășura la sediul
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna Nr.44A,
Județ Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare cu un telefon în prealabil dl.
Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.

l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator
judiciar C.I.I Rusu Ciprian Marian,
cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 65,
judetul Prahova scoate la vanzare
prin licitatie publica cu strigare:
spatiu comercial S+P+M, situat in
Azuga, str. Independentei, nr. 53,
construit pe un teren in suprafata de
60 mp, anul punerii in functiune
2007 la pretul de 148.495,20 lei. Licitatia se va tine la sediul lichidatorului
in data de 08.12.2017 ora 15.00, iar in
cazul in care bunul nu va fi adjudecat
de la prima licitatie, aceasta va fi
reprogramata pentru 15.12.2017,
22.12.2017, 12.01.2018, 19.01.2018,
26.01.2018, 02.02.2018, 09.02.2018,
16.02.2018, 23.02.2018, aceeasi ora si
aceeasi locatie. Inscrierea se va
efectua cu 48 de ore inainte de data
inceperii licitatiei. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului si la
numerele de telefon: 0722267433,
0733723417, avciprianrusu@gmail.
com.

l Penitenciarul Tg-Jiu, cu sediul în
strada V.Alecsandri nr.23, telefon/
fax 0253.216.290, 0253.219.438
organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare în vederea
închirierii unui spaţiu comercial
destinat vânzării de bunuri alimentare și nealimentare către deținuți,
în suprafaţă totală de 31,41mp.
Prețul de pornire a licitației publice
este de 75 lei/mp/luna. Valoarea
minimă a salturilor de licitare este
de 10 lei/mp/luna, iar valoarea
garanţiei de participare este de 565
lei. Documentaţia privind elaborarea şi prezentarea ofertei se poate
ridica începând cu data de
27.11.2017, de la sediul unităţii.
Ofertele vor fi depuse până la data
de 21.12.2017, ora 15.00. Licitaţia
va avea loc la sediul Penitenciarului
Tg-Jiu, strada V. Alecsandri nr. 23,
la data de 22.12.2017 ora10.00.
Documentaţia descriptivă se poate
obţine gratuit de la sediul Penitenciarului Tg-Jiu pe bază de solicitare
scrisă. Informaţii suplimentare la
telefon 0253.216.290, int.154
compartimentul Achizitii.

l Debitorul SC Egea Prod SRL
societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren
situat în Mun. Ploiești, Str. Valeni
Nr.31B, Județ Prahova, având
suprafața de 289mp. Prețul de
p o r n i r e al l i c i taț i e i e s t e d e
24.280,00Euro exclusiv TVA; 2.
Mijloace fixe în valoare de
6.495,00Lei. Prețul caietului de
sarcini pentru imobil “teren” aflat în
proprietatea SC Egea Prod SRL este
de 500,00Lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitaților pentru imobil,
reprezintă 20% din valoarea de piață
exclusiv TVA, din Raportul de
evaluare; Prețul de pornire al licitaților pentru mijloacele fixe reprezintă
35% din valoarea de piață, prezentatată în Raportul de evaluare pentru
fiecare bun în parte iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon în
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr. RO88BITR003010035250RO01 deschis la
Veneto Banca S.P.C.A. Ag. Ploiești
până la orele 14.00 am din preziua
stabilită licitaţiei, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași dată
a Caietului de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietatea imobiliară și mijloacele fixe de
la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară și
mijloacele fixe, prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
07.12.2017 ora 15:00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor fi

l SC Petroutilaj SA, societate aflata
in faliment, prin lichidator judiciar
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea
la licitatie publica a activului imobil
Proprietate imobiliara industriala,
situat in com. Poiana Campina, sat
Poiana Campina, str. Principala, nr.
1, jud. Prahova, inscris in Cartea
funciara nr. 21142 a com. Poiana
Campina, compus din teren in suprafata de 66939 mp si din cladiri si
constructii special la pretul total de
5.538.350 lei fara TVA. Daca cumparatorul este o societate platitoare de
TVA, va opera taxarea inversa, iar
pretul nu va fi purtator de TVA.
Licitatia publica are loc in baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din
data de 19.12.2016 si 15.06.2017 si a
regulamentului de participare la licitatie. Licitatia publica se organizeaza
in baza unui caiet de sarcini in
valoare de 5.000 lei + TVA, care se
achita in numerar sau in contul lichidatorului judiciar. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 27.11.2017, 29.11.2017,
05.12.2017, 07.12.2017, 11.12.2017,
13.12.2017, 15.12.2017, 18.12.2017,
20.12.2017, 22.12.2017, 04.01.2018,
08.01.2018, 10.01.2018, 12.01.2018,
15.01.2018, 17.01.2018, 19.01.2018,
22.01.2018, 25.01.2018 si 30.01.2018
orele 12.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
Relatii suplimentare la la sediul
lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Debitorul SC Lei Luce SRL – în
faliment, in bankruptcy, en faillite,
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 110,
bl. TS10, parter, jud. Mehedinţi, cod
unic de identificare fiscală 19072504,
înregistrată în Registrul Comerţului
sub nr. J25/530/2006, prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare prin
negociere directă cu pas de supraofertă de 10% din prețul de vânzare:
- corpuri iluminat (lustre, lampadare, veoze, etc.) din proprietatea
debitoarei SC Lei Luce SRL. Preţul
negociat între SC Lei Luce SRL prin
lichidatorul judiciar Consultant
Insolvență SPRL și persoana fizica
Badescu Daniel Alin este în sumă de
1100,00 lei TVA inclus. Negocierea
directă cu pas de supraoferta va
avea loc în Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi
în data de 28.12.2017 orele 12:00.
Participarea la negocierea directa cu
pas de supraoferta este condiţionată
de consemnarea la bancă, până la
data de 28.12.2017 orele 11,00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al negocierii directe, depunerea unei oferte de cumparare care
sa respecte pasul de supraofertare
de 150 lei și să achiziționeze caietului de sarcini in suma de 50 lei.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de negociere
directa la termenul de vânzare, la
locul fixat în acest scop şi pâna la
acel termen să depună oferte de
cumpărare. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii la telefoanele: 0756482035 fax 0252354399;
email: office@consultant-insolven.
ro.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul
in Sibiu, Calea Dumbravii nr 157, tel
0269.23.51.81, fax 0269.24.00.90, cod
fiscal 4240928, cont IBAN RO
42TREZ5765005XXX000209 deschis
la Trezoreria Sibiu, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea a 8 caini de serviciu.
Animalele de serviciu pot fi vazute la
sediul Centrului Chinologic Sibiu in
data de 12.12.2017, intre orele 09:0014:00. Licitatia va avea loc in data de
15.12.2017, ora 12.00, la sediul
Centrului Chinologic Sibiu. In caz de
neadjudecare, datele de desfasurare
a urmatoarelor licitatii vor fi
04.01.2018, respectiv 10.01.2018.
Caietul de sarcini se poate obtine
incepand cu data de 28.11.2017.
Documentele de participare la licitatie se depun pana la data de
11.12.2017, intre orele 08:00-14:00.
Taxa de participare la licitatie este de
50 lei, iar garantia de participare
reprezinta 5% din pretul intitial de
vanzare a bunurilor pentru care se
liciteaza. Lista complete a bunurilor
si Relatii suplimentare se obtin la
telefon: (40) 0269/235.181, fax (40)
0269/24.00.90, www.centrulchinologic.ro/interes public/licitatii publice/
sau la sediul Centrului: Sibiu, Calea
Dumbravii nr 157.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
PIERDERI
l Pierdute Atestat profesional transport Marfa si Persoane, Atestat ADR
si Card Tahograf emise pe numele
Dobrica Teodor Razvan. Le declar
nule.
l Pierdut certificat de cetatenie
romana, eliberat de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, pe numele
Nicolaevici Valeriu, nascut in sat
Suceveni, Ucraina. Il declar nul.
l Subsemnata, Adriana Akyol, am
pierdut Card de Identitate pentru
Avocat nr.4000-710-027-098 emis de
CCBE -Consiliul Barourilor Europene si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, valabil pana la 30
noiembrie 2018. Il declar nul.
l Pierdut Contract vanzare cumparare nr. 627/7.03.1991, pt ap. 22, Str.
Dr. Vasile Sion nr. 1-9, sector 1, Bucuresti, Manciu Florea si Manciu A.
Declar nul.
l Pierdut Proces verbal din 28.01.1969
pe numele Bucur Traian Alexandru si
Bucur Ioana. Il declar nul.
l Pierdut Legitimatie student Facultatea Limbi si LIteraturi Straine, pe
numele Fetic Leonard Costin. Declar
nula.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala, pe numele Mancu Ilinca. O
declar nula.
l Pierdut Adeverinta plata integrala
nr. 111/16.05.2007, pe numele Radu
Lina. Declar nula.
l Pierdut Contract construire
1917/23.12.1970 si Proces verbal
anexa la Contract, pe numele Gatej
Gheorghe si Cecilia. Le declar nule.
l SC M&R Agrement SRL, cu
sediul in Pincota, Piata Libertatii,
FN, avand CUI 1721366 si
J02/486/1991 a piedut certificat de
inregistrare si certificate constatatoare de autorizare. Le declara nule.
l SC Soltut SRL, cu sediul in Arad,
str. Blajului, nr. 2, ap. 8, avand CUI
23644868 si J02/630/2008 a piedut
certificat de inregistrare si certificate
constatatoare de autorizare. Le
declara nule.
l Pierdut card european de sănătate
eliberat de C.A.S.M.B. pe numele
Adiaconiţei Mihai Constantin.
l S-a pierdut Registrul Unic de
Control al S.C. Couture Travel
S.R.L., cu sediul în strada Calea
Griviţei nr. 168, bl. J, sc. A, et. 6, ap.
21, loc. Bucureşti, având cod unic de
înregistrare: RO28092349, înregistrată la Registrul Comerţului nr.
J40/2160/2011. Se declară nul.

MATRIMONIALE
l Domn fără obligații caut doamnă
cu vârsta minimă 50 ani, fără vicii,
fară obligații, pentru căsătorie. tel.
0758/626215.

