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OFERTE SERVICIU
l Şcoală particulară Piaţa Română
angajează femeie serviciu cu experienţă, serioasă, nefumătoare. Tel.
021.210.21.31.
l Director Tehnic -Licenta PART
66, Experienta 10 ani, limba
engleza, full-time, salariu de incadrare brut 2841 Lei, CV-uri la
email: office@stareast.aero.
l Anunţ. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi
Creşe din Municipiul Craiova
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante pe perioadă nedeterminată,
conform H.G. 286/2011: -1 post
Inspector specialitate IA, Serv.
Contab., Buget, R.U., S.S.M., studii
superioare economice de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, vechime în
specialitate minim 3 ani şi cunoştinţe operare calculator; -1 post
Inspector specialitate IA, Comp.
Achiziţii Publice, Juridic, studii
superioare economice de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, vechime în
specialitate minim 3 ani şi cunoştinţe operare calculator; -1 post
Inspector specialitate I, Serv.
Contab., Buget, R.U., S.S.M., studii
superioare economice de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, vechime în
specialitate minim 2 ani şi cunoştinţe operare calculator; -1 post
Inspector specialitate I, Serv.
Contab., Buget, R.U., S.S.M., studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în muncă minim 2
ani, cunoştinţe operare calculator şi
certificat de absolvire curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, cu o durată de 80 ore,
certificat absolvire în calificarea
cadru tehnic cu atribuţii în domeniul PSI; -1 post bucătar, Creșa nr.
6, certificat de absolvire a cursului
de calificare în meseria de bucătar,
vechime în specialitate minim 3 ani;
-1 post bucătar, Creșa nr. 9, certificat de absolvire a cursului de calificare în meseria de bucătar,
vechime în specialitate minim 3 ani;
-1 post îngrijitor la domiciliu, Serv.
de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice, certificat de calificare în meseria de îngrijitor la
domiciliu; -1 post îngrijitor curăţenie sediu, Serv. Aprovizionare,
Administrativ, Secretariat, Arhivă,
minimum învăţământul obligatoriu. Pentru înscrierea la concurs,
candidații vor depune dosarul de
concurs până la data de 15.11.2017
inclusiv, ora 16.00, la Serviciul
Contabilitate, Buget, Resurse
Umane, la sediul din Calea Unirii,
nr. 45, Craiova, Dolj. Data, ora și
locul selecției dosarelor de înscriere
la concurs: 16.11.2017, ora 12.00, la
sediul din Calea Unirii, nr. 45,
Craiova, Dolj. Data, ora și locul
organizării probei scrise, cuprinzând subiecte din bibliografia de
concurs: 27.11.2017: -ora 09.00,
pentru posturile de bucătar; -ora
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10.00, pentru posturile de îngrijitor
curăţenie şi îngrijitor la domiciliu;
-ora 13.00, pentru posturile de
inspector specialitate, la sediul din
Calea Unirii, nr. 45, Craiova, Dolj.
Relaţii suplimentare la tel:
0251.533063, persoană de contact
-Petrache Camelia.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Constanţa, organizează
concurs, în temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
data de 24.11.2017 proba scrisă şi în
data de 04.12.2017 interviu, pentru
ocuparea unui post vacant repartizat pe perioadă determinată,
pentru implementarea Programului
Naţional de Cadastru şi Carte
Funciară, corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Constanţa, cu încadrare
pe perioadă determinată de 36 de
luni, după cum urmează: Serviciului de Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică: referent treapta
I- 1 post: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în muncă: minim 3 ani şi 6 luni;
-cunoştinţe operare calculator.
Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de
art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011 şi se vor depune la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Constanţa în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului, până în data de
16.11.2017, inclusiv, ora 16:00.
Detalii privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială
www.ocpict.ro, secţiunea „Angajare”. Relaţii suplimentare se obţin
la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Constanţa
din mun. Constanţa, str. Mihai
Viteazu nr. 2B, Serviciul Juridic,
Resurse Umane, Secretariat şi
Petiţii, telefon 0241/488625, e-mail:
ct@ancpi.ro.
l Centrul de Protecție a Plantelor
București scoate la concurs următoarele posturi contractuale
vacante: -1 post inspector de specialitate gr. IA, nivel de studii superioare economice (S), cu minim 5 ani
vechime în muncă, post contractual
permanent, poziţia 45 din ştatul de
funcţii din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate; -1
post inspector de specialitate gr. I,
nivel de studii superioare economice (S), cu minim 5 ani vechime în
muncă, post contractual permanent, poziţia 46 din ştatul de funcţii
din cadrul Compartimentului
Financiar Contabilitate; -1 post
referent tr. IA, nivel studii medii
(M), cu minim 5 ani vechime în
muncă, post contractual permanent, poziţia 42 din ştatul de funcţii
din cadrul Compartiment Administrativ, Securitate şi Sanatate in
Munca; -1 post şofer tr. I, nivel
studii medii/ generale (M;G), cu
minim 5 ani vechime în muncă,
post contractual permanent, poziţia
28 din ştatul de funcţii din cadrul
Biroului Consultantă, Prognoză,

Logistică, Planificare Tratamente
Fitosanitare. Tipul probelor, locul,
data și ora desfășurării acestora:
pentru posturile cu nivel de studii
superioare şi medii se vor ține proba
scrisă și proba interviului iar pentru
postul de șofer se va ține proba
practică. Proba interviului poate fi
susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba
scrisă. 1. Proba scrisă/ practică: 24
noiembrie 2017, ora 10:00 proba
scrisă/ 24 noiembrie 2017 ora 13:00
proba practică, la sediul instituției
(Drumul Cooperativei, nr. 20, sector
5, București); 2. Proba interviului
poate fi susținută doar de către acei
candidați declarați admiși la proba
scrisă, și va avea loc în data de 29
noiembrie 2017, la ora 10:00, la
sediul instituției (Drumul Cooperativei, nr. 20, sector 5, București).
Data limită și ora până la care se
pot depune dosarele de concurs: 16
noiembrie 2017, până la ora 15:00.
Datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de
concurs: D-ra. Babescu Elena din
cadrul compartimentului de resurse
umane: tel: 021/413.18.56; fax
021/413.93.42, e-mail: contact@
pmb-cpp.ro.
l Manager General (COR –
Manager General, 112028)/
Director Regional. Sarcini: Elaborează planul strategic regional.
Oferă îndrumări pentru activitățile
globale din regiune. Stabilește
obiective performante și realiste și
evaluează performanța. Monitorizează performanța financiară a
regiunii și ia decizii strategice.
Supraveghează implementarea
strategiei, a politicilor și a procedurilor în Regiune. Cerinte: Studii
superioare tehnice. Experienta in
functii de conducere: minim 10 ani.
Cunostinte avansate Limba
Engleza; Limba Franceza. Cunostinte Limba Araba, constituie
avantaj; Foarte bune abilitati de
comunicare si negociere; Persoana
dinamica si proactiva; Abilitati de
antreprenor. Se oferă: Pachet salarial atractiv, al 13-lea salariu,
tichete de masă din prima zi de
lucru, o masă calda în fiecare zi. Vă
rugăm, trimiteţi CV-urile la adresa
de e-mail recrutare@coficab. com,
la nr. de fax 0257 202601 sau la
sediul companiei din Arad, str. III,
nr.2, Zona Industriala Vest. Informaţii suplimentare la tel: 0257
202632.
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 posturilor
contractuale, vacante de îngrijitor 4 posturi, în cadrul Direcţiei Administrative, Serviciul
Cămine-Cantină şi Burse Studenţi.
Condiţii specifice: studii generale,
minim 8 clase, experienţă în muncă
0 ani, rapiditate şi îndemănare,
organizarea locului de muncă, rigurozitate în ceea ce priveşte regulile
de igienă, ordonată, serioasă, disciplinată şi o atitudine pozitivă şi
conciliantă în relaţiile cu colegii.
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Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 20.11.2017 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
27.11.2017, ora 12:00 la sediul
U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 104, et.3. 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 posturilor
contractuale, vacante de îngrijitor 4 posturi, în cadrul Direcţiei Administrative, Serviciul
Cămine-Cantină şi Burse Studenţi.
Condiţii specifice: studii generale,
minim 8 clase, experienţă în muncă
0 ani, rapiditate şi îndemănare,
organizarea locului de muncă, rigurozitate în ceea ce priveşte regulile
de igienă, ordonată, serioasă, disciplinată şi o atitudine pozitivă şi
conciliantă în relaţiile cu colegii.
Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 20.11.2017 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
27.11.2017, ora 12:00 la sediul
U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 104, et.3. 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 Spitalul Clinic de Urgenţă
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul în
Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,
Sector 4, organizează concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi
vacante, corespunzătoare funcțiilor
contractuale în cadrul structurilor
organizatorice din spital, după cum
urmează: Unitatea Primire
Urgențe. 1 post asistent social – cu
studii superioare; - diplomă de
bacalaureat; - diplomă de licență în
specialitate; - 6 luni vechime în
specialitate în sectorul sanitar; 1
post asistent medical principal,
specialitatea medicină generală –
cu studii superioare; - diplomă de
bacalaureat; - diplomă de licență în
specialitate; - 5 ani vechime ca
asistent medical, în specialitate; certificat grad principal; 1 post
asistent medical principal, specialitatea medicină generală – cu studii

postliceale: - diplomă de bacalaureat; - diplomă de școală sanitară
postliceală; - 5 ani vechime ca asistent medical, în specialitate; - certificat grad principal; 4 posturi
asistent medical, specialitatea
medicină generală – cu studii postliceale; - diplomă de bacalaureat; diplomă de școală postliceală; - 6
luni vechime în specialitate; 4
posturi asistent medical debutant,
specialitatea medicină generală –
cu studii postliceale; - diplomă de
bacalaureat; - diplomă de școală
sanitară postliceală; - fără vechime
în specialitate; 5 posturi infirmieră
debutant; - diplomă școală generală/certificat absolvire școală
generală; - disponibilitate pentru
program de lucru în ture; - fără
vechime în activitate; 7 posturi
brancardier; - diplomă școală generală/certificat absolvire școală
generală; - disponibilitate pentru
program de lucru în ture; - fără
vechime în activitate; unitatea
primire urgențe – compartiment
radiologie. 1 post asistent medical,
specialitatea radiologie – cu studii
postliceale; - diplomă de bacalaureat; - diplomă de școală sanitară
postliceală;- 6 luni vechime în specialitate; 1 post asistent medical
debutant, specialitatea radiologie –
cu studii postliceale; - diplomă de
bacalaureat; - diplomă de școală
sanitară postliceală;- fără vechime
în specialitate; Secția clinică neurochirurgie III- 1 post asistent
medical, specialitatea medicină
generală – cu studii postliceale; diplomă de bacalaureat; - diplomă
de școală sanitară postliceală; - 6
luni vechime în specialitate. Secția
Clinică Ortopedie si Traumatologie.
1 post asistent medical, specialitatea medicină generală – cu studii
postliceale; - diplomă de bacalaureat; - diplomă de școală sanitară
postliceală; - 6 luni vechime în
specialitate; Serviciul administrativ:
1 post muncitor necalificat; diplomă școală generală/certificat
absolvire școală generală; - disponibilitate pentru program de lucru în
ture; - fără vechime în activitate.
Serviciul ethnic: - 1 post muncitor
calificat i – zidar; - diplomă școală
generală/certificat absolvire școală
generală; - curs de calificare profesională; - 9 ani vechime în meserie.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei şi va cuprinde trei probe,
astfel: proba scrisă – 23.11.2017, ora
09.00., în amfiteatrul centrului de
excelenţă în neurochirurgie. Proba
practică – 28.11.2017, ora 09.00., în
cadrul structurii organizatorice.
Interviul – 05.12.2017, ora 09.00.,
în amfiteatrul centrului de excelenţă în neurochirurgie. Persoanele
interesate pot depune dosarul de
înscriere în perioada 02.11.2017 –
15.11.2017 (inclusiv), ora 14.00, la
sediul spitalului - Serviciul
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021 334 30 25,
interior 1122 și 1123 Serviciul
R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului
www.bagdasar-arseni.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov organizează, în
temeiul HG nr.286/2011, cu modifi-
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cările şi completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante pe perioadă determinată de timp, de 36 luni, repartizate de la bugetul din venituri
proprii, corespunzătoare funcţiilor
contractuale de execuţie, pentru
implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară
la Serviciul Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov, după cum
urmează: -1 post referent tr.I.
Cerinţele specifice pentru ocuparea
postului: -Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -Vechime
în muncă: între 3 ani și 6 luni și 6
ani și 6 luni; -Abilităţi comunicare;
-Disponibilitate de a se perfecționa;
-Cunoştinţe operare calculator,
pachetul Microsoft Office. - 1 post
asistent registrator principal debutant. Cerinţele specifice pentru
ocuparea postului: -studii de specialitate: studii superioare cu licență
sau absolvite cu diplomă: profilul
ştiinţe juridice, specializarea drept;
-Vechime în specialitatea studiilor:
între 0-6 luni; -Abilităţi comunicare;
-Disponibilitatea de a se perfecționa; -Cunoştinţe operare calculator. -1 post de asistent registrator
principal gr.I. Cerinţele specifice
pentru ocuparea postului: -Studii
de specialitate: studii superioare cu
licență sau absolvite cu diplomă:
profilul ştiinţe juridice, specializarea drept; -Vechime în specialitatea studiilor: între 3 ani și 6 luni și
6 ani și 6 luni; -Abilităţi comunicare; -Disponibilitatea de a se
perfecționa; -Cunoştinţe operare
calculator. Data-limită de depunere
a dosarelor de concurs este
20.11.2017, inclusiv, ora 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov.
Concursul se va desfăşura la sediul
OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34,
sector 1; Proba scrisă: în data de
27.11.2017, ora 09.00; Interviul: în
data de 05.12.2017, de la ora 09.00.
Date de contact: telefon:
021.224.60.85, interior: 126/173,
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal:
art.7, alin.(4) din HG nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
l Subscrisa Primăria Comunei
Pianu, cu sediul în localitatea Pianu
de Sus, str.Principală, nr.94,
comuna Pianu, județul Alba, în
baza Legii 188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
temporar vacant pentru funcţie
publică: 1.Denumirea postului:
Inspector, clasa I, grad profesional
debutant, în cadrul Compartimentului Stare Civilă și Asistență
Socială. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, în
domeniul asistență socială sau
psihologie. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: data de 15.11.2017, ora
09.00, la sediul instituției. Interviul:
data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă, la sediul
instituției. Dosarele de înscriere se
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depun la sediul instituției de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial și până la data de 10.11.2017
(inclusiv), ora 13.00. Date contact
pentru primirea dosarelor și desfășurarea concursului: telefon:
0258.761.111, interior: 12, fax:
0258.761.112, localitatea: Pianu de
Sus, strada Principală, nr.94,
comuna Pianu, județul Alba, cod:
517537, e-mail: primariacomuneipianu@yahoo.com, telefon/fax:
0258.761.111/0258.761.112.
Persoană de contact şi funcţia
publică deţinută: Căruț Adriana
-inspector debutant.
l Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Alexandria, cu sediul în
localitatea Alexandria, strada Libertății, numărul 1Bis, judeţul
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de:
-Muncitor calificat 1 cu atrbuții de
fochist: 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 17.11.2017, ora 11.00;
-Proba interviu în data de
22.11.2017, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii, minim
12 clase, calificat în meseria de
electromecanic, -vechime: minim 5
ani lucrați în meseria pentru care
este calificat; -curs calificare fochist
clasa C; -domiciliul stabil în localitatea Alexandria; -disponibilitate
pentru un program flexibil. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul unității, din strada
Libertății, nr.1Bis, localitatea
Alexandria. Relaţii suplimentare la
sediul: strada Libertății, nr.1Bis,
localitatea Alexandria, persoană de
contact: Bazavan Florea, telefon:
0760.607.224, fax: 0347.808.718,
e-mail: centruscolaralex@yahoo.
com.
l Primăria Ciocănești, cu sediul în
localitatea Ciocănești, sat Ciocănești, str.Cantacuzino, nr.79, județul
Dâmbovița, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de execuţie de referent, clasa III, grad profesional
debutant -compartiment stare
civilă, conform Legii nr.188/1999,
privind Statutul funcționarilor
publici, consolidată 2009. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data 15 decembrie 2017, ora
10.00; -Interviul în data de 18
decembrie 2017, ora 14.00. Condiții
de participare: Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici®®, cu modificările
și completările ulterioare. Condiţii
specifice: -studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -cunoștințe
de operare pe calculator, nivel
mediu; -abilități în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
(internet, e-mail, fax); -vechime în
specialitatea studiilor necesare exer-
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citării funcției publice. 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 Ciocănești,
judeţul Dâmboviţa. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Ciocănești,
judeţul Dâmboviţa, persoană de
contact: Viorica Mânzu, telefon/fax:
0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in
l Primăria Ciocănești, cu sediul în
localitatea Ciocănești, sat Ciocănești, str.Cantacuzino, nr.79, județul
Dâmbovița, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de execuţie de referent, clasa III, grad profesional
debutant -birou financiar contabil,
conform Legii nr.188/1999, privind
Statutul funcționarilor publici,
consolidată 2009. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data 06 decembrie 2017, ora 10.00;
-Interviul în data de 08 decembrie
2017, ora 14.00. Condiții de participare: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute
de art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcționarilor
publici®®, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii
specifice: -studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -cunoștințe
de operare pe calculator, nivel
mediu; -abilități în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
(internet, e-mail, fax); -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 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 Ciocănești,
judeţul Dâmboviţa. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Ciocănești,
judeţul Dâmboviţa, persoană de
contact: Viorica Mânzu, telefon/fax:
0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in
l Primăria Comunei Izvoarele, cu
sediul în localitatea Izvoarele, str.
Tănase Constantin, nr.58, judeţul
Olt, anunţă amânarea concursului,
conform HGR nr.286/2011, pentru
ocuparea postului contractual
vacant de asistent medical comunitar, organizat iniţial: -Proba scrisă
în data de 08 noiembrie 2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de 10
noiembrie 2017, ora 10.00, astfel:
-Proba scrisă în data de 20 noiembrie 2017, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 22 noiembrie 2017, ora
10.00. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr
1410 din 11.10.2017, la anunţul cu
numărul 118.927. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Primăria Comunei Morteni, cu
sediul în localitatea Morteni, strada
Principală, numărul 1127, judeţul
Dâmboviţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Referent -Regis-

trul agricol, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 04.12.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
06.12.2017, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii; -vechime
-nu este necesară. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Morteni. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Morteni, persoană de contact: Jurist
Drăghici Dumitru, telefon:
0245.242.714, fax: 0245.242.714,
e-mail: primariamorteni@yahoo.
com
l Primăria Comunei Morteni, cu
sediul în localitatea Morteni, strada
Principală, numărul 1127, judeţul
Dâmboviţa, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante
de: -consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment
Contabilitate (achiziţii publice- post
unic); -consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment
Asistenţă Socială; -referent, clasa
III, grad profesional debutant,
Compartimentul Registrul Agricol.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 04.12.2017,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
06.12.2017, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare
pentru consilieri; -studii medii
pentru referent; -vechime -nu este
necesară. 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 Morteni. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Morteni, persoană de contact: Jurist
Drăghici Dumitru, telefon:
0245.242.714, fax: 0245.242.714,
e-mail: primariamorteni2016@
yahoo.com.
l Școala Gimnazială „Victor
Țârcovnicu”, cu sediul în localitatea
Popești, strada Principală, numărul
121, judeţul Argeș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Numele
funcţiei: administrator financiar, 0,5
norme, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 27.11.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 7.12.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: licențiat în studii economice;
-vechime: în contabilitate bugetară,
minimum 3 ani; -fără cazier penal;
-fără sancțiuni disciplinare în anul
în curs. 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
Școlii Gimnaziale „Victor Țârcovnicu”, comuna Popești, județul
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Argeș, nr.121. Relaţii suplimentare
la sediul Școlii Gimnaziale „Victor
Țârcovnicu”, comuna Popești,
județul Argeș. Persoană de contact:
Soare Maria, telefon: 0248.693.230,
fax: 0248.693.208, e-mail: scoala.
slobpop@yahoo.com
l Centrul de Pedagogie Curativă
Simeria, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
vacante, aprobat prin HG
nr.286/2011, modificat şi completat
de HG nr.1027/2014, în cadrul instituţiei: 1.Denumirea postului:
Instructor de educație- perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime necesară ocupării
postului: vechime în domeniu de
minim un an; -curs de instruire
privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform OMS
n r. 1 2 2 5 / 2 0 0 3 . 2 . D e n u m i r e a
postului- Supraveghetor de noapteperioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii medii;
-vechime necesară ocupării
postului: vechime în domeniu de
minim un an; -curs de instruire
privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform OMS
n r. 1 2 2 5 / 2 0 0 3 . 3 . D e n u m i r e a
postului- ½ Magaziner- perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime necesară ocupării
postului: vechime în domeniu de
minim un an. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului:
05.12.2017 -ora 9.00, va avea loc
proba scrisă, iar în 07.12.2017 -ora
10.00, va avea loc proba de interviu
pentru toate posturile scoase la
concurs. Toate probele de concurs se
desfășoară la sediul Centrului de
Pedagogie Curativă Simeria,
Simeria Veche, Nr.33A. Data-limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este 17.11.2017, la sediul Centrului
de Pedagogie Curativă Simeria,
Simeria Veche, Nr.33A. Date
contact: Sîrmai Cristina, telefon:
0254.261.053, 0722.262.594.
l Spitalul Orăşenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor,
nr. 51, judeţul Gorj, organizează
conform HG286/23.03.2011, modificată, concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale
vacante, după cum urmează:
-inginer sistem IA: 1 post -vacant
compartiment informatică; -asistent
medical generalist debutant: 1 post
-vacant secţia chirurgie generală;
-asistent medical generalist debutant: 1 post -vacant compartiment
pneumologie; -asistent medical
generalist debutant: 1 post -vacant
secţia neurologie; -asistent medical
de farmacie debutant: 1 post
-vacant farmacia cu circuit închis;
-registrator medical debutant: 3
posturi -vacante compartiment
primiri urgenţe; -infirmieră debu-
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tantă: 1 post -vacant secţia medicină internă; -infirmieră debutantă:
1 post -vacant secţia cardiologie;
-infirmieră debutantă: 1 post
-vacant secţia chirurgie generală;
-infirmieră debutantă: 1 post
-vacant compartiment ortopedie-traumatologie; -infirmieră
debutantă: 1 post -vacant secţia
obstetrică-ginecologie; -muncitor
calificat electrician: 1 post -vacant
serviciul administrativ. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 24.11.2017, ora 9.00;
-Interviul în data de 04.12.2017, ora
9.00. Condiţii generale de participare: a)Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului 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 exerciţiu;
e)Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de
aptitudine eliberată de către
medicul de medicină muncii; f)
Îndeplineşte condiţiile de studii
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g)Nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale sunt:
-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3
ani în specialitate sau diplomă de
licenţă în specialitate, pentru posturile de asistent medical generalist,
fără vechime; -Pentru postul de
infirmieră debutantă -diplomă de
absolvire a şcolii generale sau liceu
şi curs de infirmiere absolvit- fără
vechime; -Pentru posturile de registrator medical debutant -diplomă
de absolvire studii medii şi să deţină
certificat/ atestat/adeverinţă absolvire cursuri de competenţă operator
calculator. Condiţii de vechime:

-Registrator medical debutant -fără
vechime; -Pentru postul de
muncitor calificat- electrician
-diplomă/adeverinţă /curs în
domeniu, fără vechime; -Pentru
postul de inginer sistem IAdiplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul calculatoare şi tehnologia informaţiei, vechime: minim 6
ani şi 6 luni vechime în specialitate.
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 Spitalului
Orăşenesc de Urgenţă Târgu
Cărbuneşti, din strada Eroilor,
numărul 51, judeţul Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul
Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, persoană de contact: referent Fetitoiu Valentin, telefon:
0253.378.165, fax: 0253.378.085,
e-mail: sp_carb@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială Variaş, cu
sediul în localiatea Variaş, numărul
416/417, judetul Timiş, în temeiul
HG Nr.286/2011, modificată şi
completată de HG Nr.1027/2014,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante: 1)1 post
Fochist (0,5 normă)+Muncitor de
întreținere (0,5 normă), studii
medii, certificat calificare fochist, la
structura Școala Gimnazială Gelu,
pe perioadă nedeterminată. Nu se
solicită vechime. 2)1 post Îngrijitor
I-G (0,5 normă), studii medii, la
structura Grădinița cu Program
Normal Sînpetru Mic, pe perioadă
nedeterminată. Nu se solicită
vechime. Concursul se va organiza
la sediul Şcolii Gimnaziale Variaş,
localitatea Variaş, număr 416/417,
judeţul Timiş, după cum urmează:
-Probă scrisă: 27.11.2017, ora 09.00;
-Probă de interviu: 29.11.2017, ora
09.00. Dosarele de concurs se vor
depune în perioada 03.11.201716.11.2017, între orele 09.00-12.00,
la sediul Şcolii Gimnaziale Variaş,
localitatea Variaş, număr 416/417,
judeţul Timiş. Relaţii suplimentare
se obţin la telefon: 0256.387.523.
l Teatrul de Animaţie Ţăndărică,
cu sediul în Bucureşti, Str.Eremia
Grigorescu, nr.24, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de:
Serviciul Administrativ, Pază

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 165110829
7291. Nr. 78561 din 01.11.2017. Anunț privind vânzarea pentru
bunuri mobile: S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației,
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile, la sediul din
strada Popa Șapca, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de
14.11.2017, ora 10.00: Licitația 3. - Autoturism, M1, Skoda
Octavia, an fabricație 2004, preț de evaluare/ de pornire al
licitației 4908 lei (exclusiv TVA *). *) În conformitate cu
prevederile Titlului VII din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, operațiunea este
taxabilă cu cota de 19% TVA. Anunțul nr. 78559/01.11.2017
poate ﬁ consultat la sediul organului ﬁscal, la primărie și pe siteul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244.283006, int. 12, camera 112. Data aﬁșării:
02.11.2017.
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Apărare Împotriva Incendiilor:
Garderobier (M, G) -1 post;
Compartimentul Financiar Contabilitate: Economist (S) I -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 platit 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 și 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
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
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 documentele
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 și domiciliul în
România; b)cunoaște limba
română, scris și 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)îndeplinește
condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea 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
săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea func-

ției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. 1.Pentru
Garderobier (M, G), concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în
data de 24 noiembrie 2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de 29
noiembrie 2017, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: -studii medii,
generale; -vechime în muncă de
minimum 5 ani; -capacitatea de
adaptare pentru lucru în condiţii
speciale (festivaluri, spectacole
pentru copii cu deficienţe etc.);
-maleabilitate în relaţiile cu partenerii externi (şcoli, grădiniţe);
-disponibilitate pentru program
prelungit; 2.Pentru Economist (S) I,
concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 24 noiembrie 2017, ora 12.00; -Proba interviu
în data de 29 noiembrie 2017, ora
14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul contabilitate și informatică de
gestiune; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator, respectiv
Microsoft Office: Word, Excel,
Power Point, Outlook, Internet
Explorer, Saga, Ciel, Foresbook;
-experiență efectivă în domeniul
financiar contabilitate de minim 3
ani; -vechime în muncă minim 10
ani. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Teatrului de Animaţie Ţăndărică,
din Str.Eremia Grigorescu, nr.24,
sector 1, Compartimentul Resurse
Umane. Relaţii suplimentare la
sediul din Str.Eremia Grigorescu,
nr.24, sector 1, Compartimentul
Resurse Umane, persoană de
contact: Iordache Florentina,
telefon: 021.316.30.02.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Porci şi purcei vietnamezi pentru
sacrificat, înmulţire. Preţ negociabil.
0787.677.408.

CITAȚII
l Domnul Bursuc Sebastian
Stefan, cu ultimul domiciliu
cunoscut in loc. Iasi, Ale. Decebal,
Nr.9, Sc.A, Et.3, Ap.16, jud. Iasi,
este chemat la Judecatoria Iasi, cu
sediul in Iaşi, str. Anastasie Panu
nr.25, Sala 4 - Camera de consiliu,
Completul C17, în ziua
de 28.11.2017, ora 08.30, in calitate
de Pârât, în proces cu EON Energie
Romania SA în calitate de Reclamant, cerere de valoare redusă.,
dosar nr. 17269/245/2017.
l Se citează pârâții Jugan Login,
Jugan Nicolae și Leuca Gheorghe
în dosar nr. 698/265/2011 al Judecătoriei Năsăud în proces cu Covaci
Floarea având ca obiect uzucapiune, succesiune, partaj pentru
termenul din 21.11.2017
l Se citează SC Socogen SPA
Pievepelago (26760794), cu ultimul
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sediu cunoscut în Bucureşti, Sector
1, str.Siriului, nr.20, camera 1, Bloc
Corp A, pentru data de 21 noiembrie 2017, ora 09.30, la Tribunalul
Dolj, camera Sala 4, Complet c3a,
în dosarul nr.2137/304/2014, în calitate de intimat-pârât, în proces cu
Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Giurgiţa, în calitate de
apelant-reclamant, pentru pretenţii.

DIVERSE
l Leavis Cont IPURL, lichidator
notific deschiderea procedurii simplificate a insolventei privind pe
debitoarea Ionescu Roxana Elena
Intreprindere Individuala, cu sediul
Comuna Cerasu Sat Valea Borului
– in cadrul scolii Valea Borului,
dosar 4841/105/2017 Tribunal
Prahova. Termene: termen pentru
actelor de catre debitoare conf. art.
67 alin din lege 10.112017, termenul
pentru depunerea opozitiilor de
catre creditori 10 zile de la primirea
notificarii si termenul pentru solutionarea opozitiilor 5 zile dupa
formularea opozitiilor, inregistrare
creante 04.12.2017, verificare
creante si afisare tabel preliminar
13.12.2017, solutionare contestatii si
definitivare tabel 05.01.2017.
Adunarea creditorilor 18.12.2017
ora 14:00 la sediul lichidatorului.
Relatii la telefon 0723880617,
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.
com.
l Neagu Victor, avand domiciliul in
judetul Ilfov, oras Popesti-Leordeni,
str.Oituz, nr.51, titular al planului
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare
P+1E+M, amenajare circulatii,
utilitati, amplasat in localitatea
Berceni, judetul Ilfov, Tarla 4,
Parcela 15/2/18, anunta publicul
interesat asupra Deciziei etapei de
incadrare luata in cadrul sedintei
Comitetului Special constituit din
data de 09.08.2017, urmand ca
prima versiune a planului sa fie
supusa procedurii de adoptare de
catre autoritatile competente, fara
aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
s e d i u l A . P. M . I l f o v ( t e l .
021/4301523) in termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.
l Giba Ovidiu Laurentiu, titular al
planului P.U.Z.-,,construire
ansamblu locuinte colective P+4’’,
in localitatea Bragadiru, str.
Alunului, nr.45, anunta publicul
interesat asupra Deciziei etapei de
incadrare luata in cadrul sedintei
Comitetului Special constituit din
data de 06.09.2017, urmand ca
prima versiune a planului sa fie
supusa procedurii de adoptare de
catre autoritatile competente, fara
aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
s e d i u l A . P. M . I l f o v ( t e l .
021/4301523) in termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.
l S.C Gvv Pro Junior S.R.L, titular
al planului P.U.Z.-,,construire
cladire parter-spatii comerciale,

imprejmuire si utilitati”, in localitatea Berceni, Sola 7, P22/3/4,
anunta publicul interesat asupra
Deciziei etapei de incadrare luata
in cadrul sedintei Comitetului
Special constituit din data de
01.11.2017, urmand ca prima
versiune a planului sa fie supusa
procedurii de adoptare de catre
autoritatile competente, fara aviz de
mediu. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 10 zile calendaristice de
la publicarea anuntului.
l SC Rewe Romania SRL, cu
sediul in judetul Ilfov, localitatea
Stefanestii de Jos, Str.Busteni, nr.7,
cod postal 077175, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii
pentru obtinerea Autorizatiei de
Mediu necesara functionarii Punctului de lucru din Bucuresti, sector
3, Str.Fizicienilor , nr.28-32. Informatiile privind potentialul impact
asupra mediului al proiectului
propus pot fi consultate, iar eventualele sugestii si contestatii se pot
depune in scris, sub semnatura si cu
date de identificare, la sediul APM
Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, Bucuresti.
l Sentință civilă nr. 4466/2017 din
1 2 . 6 . 2 0 1 7 î n d o s a r n r.
2461/318/2016. Admite acţiunea
civilă formulată de reclamantul
Mihu M Constantin, cu domiciliul
în oraş Rovinari, sat Vîrţ nr.126.
Judeţul Gorj, având codul numeric
personal 1931203185096, prin
tutore Crăciun Petruţa CNP
2820629180036 cu domiciliul în
comuna Dăneşti, sat Văcărea, jud.
Gorj în contradictoriu cu pârâţii
Gridan C. Constantin, CNP
1420930182763, domiciliat în Mun.
Târgu-Jiu. Loc. Drăgoieni nr.135A,
jud. Gorj, Mihu Lorena, domiciliată
în oraş Rovinari, sat Varţ nr.126,
jud. Gorj, Mihu Mirabela, domiciliată în Turcineşti, sat Turcineşti
nr.38, jud. Gorj, Mihu Mirela
Augustina, domiciliată în Rovinari,
Vîrţ nr.126; Judeţ GORJ şi Mihu
Ion Romeo, CNP 1890116180013,
domiciliat în comuna Peştişani, sat
Brădiceni nr.432, judeţul Gorj, prin
afişare la uşa instanţei si prin publicitate, având ca obiect tăgadă
paternitate şi stabilire paternitate.
Constată că numitul Mihu Matei nu
este tatăl majorului Mihu M.
Constantin născut la data de
3.12.1993. Stabileşte paternitatea
majorului Mihu M. Constantin faţă
de numitul Gridan M. Constantin.
Încuviinţează ca majorul Mihu M.
Constantin să poarte pe viitor
numele de Gridan. Ia act că reclamantul nu solicită cheltuieli de
judecată. Cu apel în termen de 30
de zile de la comunicare, care se va
depune la Judecătoria TG-JIU.
Pronunțată în ședința publică din
12.06.2017, la Judecătoria Tg-Jiu.
l Aducem la cunoştinţa publică
faptul că pe rolul Judecătoriei
Buhusi se af lă dosarul
2070/199/2017, având ca obiect
deschiderea procedurii de declarare
a morţii numitului Iosup Mitică,
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CNP 1550917040044, cu ultimul
domiciliu în sat Girleni, comuna
Girleni, jud.Bacău şi invităm orice
persoană care cunoaşte date în
privinţa dispărutului să le comunice
instanţei de judecată.
l SC Custodia Group SRL din
Bucuresti, Drumul Taberei nr.57, in
calitate de titular al planului PUZ
Glina, T5/11, P 34 -hale productie,
depozitare, birouri, anunta publicul
interesat asupra parcurgerii etapei
de incadrare si luarii deciziei de
adoptare a planului propus, fara
aviz de mediu, in cadrul sedintei
Comitetului Special Constituit din
data de 20.09.2017. Comentarii
privind decizia etapei de incadrare
se primesc in scris la sediul
ARPMB, in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al
Obștii Moșnenilor Muntele Sterminoasa și Budislavu, cu sediul în
com. Racovița, județul Vâlcea, în
temeiul art. 31 și 32 din Statutul
Obștii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară cu următoarea
ordine de zi: 1. Pagube aduse obștii;
2. Luarea unei hotărâri privind
închirierea pășunii alpine din cei
doi munți aparținând obștii; 3.
Modificări la statutul și actele
constitutive ale obștii; 4. Probleme
organizatorice. Adunarea generală
se va ține în data de 19.11.2017, ora
13.00, în sat Blănoiu, comuna Racovița, la domiciliul d-lui Frântu Ion.
Dacă la primul termen nu se întrunește 50 % + 1 din numărul acționarilor, Adunarea Generală
Extraordinară se va ține în data de
26.11.2017, în același loc, la aceeași
oră și cu aceeași ordine de zi.
Accesul în sală este permis numai
acționarilor obștii sau persoanelor
care dețin o procură (împuternicire
notarială de reprezentare).

LICITAȚII
l Primăria Comunei Vedea,
judeţul Argeş, anunţă organizarea
în data de 15.11.2017, ora 10.00, a
licitaţiei publice cu strigare pentru
următoarele categorii de bunuri:
cărămidă provenită din demolări
8.500buc., preţ pornire 0,40Lei/buc.,
ţiglă provenită din demolări
600buc., preţ pornire 0,30Lei/buc.
Relaţii suplimentare pot fi oferite la
secretariatul Primăriei Vedea.
Tel.0248.248.149.
l SC Rimti Com SRL, in faliment,
anunta vanzare, prin lichidatorul
judiciar C.I.I. Tudor Catalin George
a bunului din patrimoniu, prin licitatie publica. Sedintele de licitatie
vor avea loc saptamanal, in fiecare
zi de vineri, incepand cu data de
03.11.2017 pe o perioada de 9 saptamani, la sediul lichidatorului judiciar situat in Ploiesti, Str. Cerna
Nr.11, Jud. Prahova. Date de
contact: - telefon: 0725093254; - fax
0344404029; - email: catalin.george.
tudor@gmail.com. Bunul ce
urmeaza a fi licitat: - Chiosc PVC
(Constructie provizorie), pret redus
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cu 50% fata de pretul stabilit in
cadrul raportului de evaluare.
Caietul de sarcini, in valoare de 500
lei, se va putea achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar.
l S.N.G.N. Romgaz S.A. –sucursala Tg. Mureș cu sediul în Tg.
Mureș, str. Salcâmilor nr.23 organizează în zilele de marți, ora 11.00 la
sediul Sucursalei Tg. Mureș, licitație
publică cu strigare pentru vânzare
de materiale uzate, țeavă uzată,
tubing uzat, componente rezultate
din dezmembrări mijloace fixe
casate, în urma lucrărilor de reparații, modernizări, casări mijloace
fixe. Plicul conținând documentele
de capabilitate (cererea de participare la licitație, oferta de cumpărare, chitanța reprezentând taxa de
licitație, chitanța reprezentând
garanția de participare la licitație,
copie după C.I. pentru persoane
fizice, copie după Certificatul de
înregistrare al ofertantului la ORC
pentru persoanele juridice, împuternicire (dacă este cazul), etc.) se va
înregistra la registratura unității cu
cel puțin o oră înainte de începerea
licitației. Taxa de participare la licitație este de 10 lei cu TVA. Garanția
de participare la licitație este 10%
din prețul de pornire a bunului
licitat. Persoanele juridice vor
prezenta contul bancar în care se va
restitui garanția de participare la
licitație pentru bunurile neadjudecate. Lista cu materialele scoase la
licitație, cantitățile, prețurile de
pornire a licitației, locul unde sunt
depozitate și unde pot fi vizualizate
materialele, precum și condițiile de
participare la licitație sunt afișate la
sediul Sucursalei Tg. Mureș și la
sediile gestiunilor, secțiilor din
cadrul Sucursalei Tg. Mureș,
precum și pe site-ul ROMGAZ la
adresa www.romgaz.ro. Informatii
publice, Licitatii vanzare. Informații suplimentare la telefon
0265.402.032 -Serviciul Mecano
Energetic. Fax 0265.306.340
-Sucursala Tg. Mureș.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
SCR Best Construct SRL desemnat
prin hotărârea din data de
27.09.2016, pronuntata in dosar nr.
32668/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica a bunului
mobil aflat in proprietatea SCR
Best Construct SRL, constand in
autoturism Chevrolet Kalos, an
fabricatie 2005, combustibil
Benzină, capacitate cilindrica 1399
cm3, putere 69 kw, culoare ROȘU,
68172 kilometri, stare tehnica bună,
in valoare totala de 1.020 euro
exclusiv TVA. Vanzarea bunului
mobil apartinand societatii falite se
va organiza in data de 08.11.2017
ora 14.00, prin licitatie publica. In
cazul in care bunului nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit,
se vor organiza alte 9 (noua) licitatii
saptamanale, în datele de
15.11.2017, 22.11.2017, 29.11.2017,
06.12.2017, 13.12.2017, 20.12.2017,
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10.01.2018, 17.01.2018 și
24.01.2018, la aceeasi ora, in acelasi
loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din
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 bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de
300 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 Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC Anvelos SRL din Ploiesti
jud. Prahova, organizeaza in data
de, 03.11.2017, 10.11.2017,
17.11.2017, 24.11.2017, ora 12:00 la
sediul lichidatorului licitatie publica
cu strigare pentru vanzarea bunurilor debitoarei constand in imobil
situat in Ploiesti str. Eroilor nr. 29 =
41.000 EURO fara TVA, Autospecializata Mitsubishi – furgoneta
frigorifica =800 EURO. Relatii la
telefon 0723880617 sau
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.
com.
l Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC SavtranS SRL, organizeaza in data de 03.11.2017,
10.11.2017, 17.11.2017, 24.11.2017,
ora 12:00 la sediul lichidatorului licitatie publica cu strigare pentru
vanzarea in bloc a bunurilor debitoarei situate in jud. Valcea, com.
Budesti, sat Racovita, Punct Poligon,
constand in cladire (restaurant +
microhotel) si teren constructii 2200
mp. Relatii la telefon 0723880617 sau
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.com.
l Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC Electrasol Proiect SRL
din Ploiesti jud. Prahova, organizeaza in data de, 03.11.2017,
10.11.2017, 17.11.2017, 24.11.2017,
ora 13:00 la sediul lichidatorului
licitatie publica cu strigare pentru
vanzarea bunurilor debitoarei
constand in autoturism TOYOTA
RAV 4, tablte aparatura si mobilier
de birou. Bunurile pot fi vizionate la
cerere la punctul de lucru din Bucuresti. Relatii la telefon 0723880617
sau e-mail: voichita_onofrei@
yahoo.com.
l Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC Agrilemn Serv Construct
SRL din Parepa Rusani jud.
Prahova, organizeaza in data de,
03.11.2017, 10.11.2017, 17.11.2017,
24.11.2017, ora 12:00 la sediul lichidatorului licitatie publica cu strigare pentru vanzarea bunurilor
debitoarei constand in masina de
recoltat sfecla, masina de recoltat
paioase, disc agricol 2 tavalugi, plug
2 coarne, grape stelate in tandem,

cultivator de cartofi, grebla intors
fan, cositoare fan, pompa erbicidat,
masina imprastiat ingrasaminte,
remorca agricola tractor la pretul de
28.070 lei fara TVA. Relatii la
telefon 0723880617 sau
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.
com.
l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie a urmatoarelor bunuri
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, si anume: autotractor Man,
an fabricatie 2003, autotactor Volvo,
an fabricatie 2002, semiremorca
Schrader, an fabricatie 1999, semiremorca Schrader, an fabricatie
1999, semiremorca Hendricks, an
fabricatie 1997, cu pret de pornire al
licitatiei de 70000 lei pentru toate
cele 5 bunuri, conform hotararii
Adunarii Creditorilor din
30.10.2017. Totodata, sunt scoase la
licitatie publica si bunurile: autoutilitara Peugeot Boxer, an fabricatie
2000, la pretul de 2.625 lei, mobilier
birou la pretul de 215 lei, rezervor
bazin la pretul de 11.050 lei, distribuitor pompa la pretul de 3.000 lei,
bazin carburant la pretul de 2.650
lei. Pretul de pornire al licitatiei
pentru aceste bunuri este redus cu
50% din cel stabilit in raportul de
evaluare si aprobat de Adunarea
Creditorilor din 09.01.2017. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 09.11.2017, 16.11.2017,
23.11.2017, 04.12.2017 orele 13.00,
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12,
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la telefon 0344104525.
l Anunt de participare la licitatie-inchiriere spatiu. 1.Directia
Judeteana pentru Sport si Tineret
Dambovita cu sediul in Targoviste,
str. Bd. Unirii, nr.2, CUI 2748484.
2.Licitatia publica este organizata
conform: -Ordin nr. 511/16.04.2013
modificat prin Ordin MTS
nr.1271/2013 si Ordin MTS
nr.326/2017. 3. Garantia de participare este de 1056lei (3luni x51mp
x1.5euro x4,6lei) si se poate depune
in numerar la casieria unitatii sau in
contul de virament,
RO16TREZ2715005XXX005619,
CIF 27484484 deschis la Trezoreria
Targoviste. 4. Inchiriere spatiu de
51mp care se afla in administrarea
Directiei Judetene pentru Sport si
Tineret Dambovita la adresa mentionata. 5.Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.11.2017, ora
09:00. Adresa la care se depun
ofertele este DJST Dambovita, str.
Unirii, nr.2. Deschiderea ofertelor
-17.11.2017, ora 09:00, la sediul sus
mentionat. 6.Directia Judeteana
pentru Sport si Tineret Dambovita
cu sediul in Targoviste, str.Bd.
Unirii, nr. 2, CUI 2748484, telefon
0245612808.
l Primăria Comunei Glodeni,
Judeţul Dâmboviţa; Anunţ de licitaţie publică -Primăria Comunei
Glodeni, Judeţul Dâmboviţa, concesionează prin licitaţie publică
deschisă trei suprafeţe de teren în
Strada Centru nr. 16- 405 mp,
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Centru nr.8- 62 mp, Centru nr.6- 43
mp., categoria de folosinţă curţi
-construcţii, aparţinând domeniului
privat al comunei Glodeni; -Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
22.11.2017, ora 10.00, Primăria
Comunei Glodeni. Data limită de
depunere a ofertelor 21.11.2017, ora
16.00; -Documentaţia aferentă se
obţine de la sediul Primăriei
Comunei Glodeni. Primar, Chiran
Gheorghe.
l Comuna Răbăgani, CUI:
4454980, cu sediul în localitatea
Răbăgani, nr.1, comuna Răbăgani,
cod poștal: 417400, judeţul Bihor,
tel./fax: 0259.324.879, e-mail:
primaria_rabagani@yahoo.com,
anunță organizarea unei licitații
publice, cu respectarea prevederilor
OUG nr.54/2006, în data de 4
decembrie 2017, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Răbăgani,
pentru concesionarea unei suprafețe de 30.000mp, situată în extravilanul localității Brătești, comuna
Răbăgani, județul Bihor, aflată în
proprietatea publică a comunei
Răbăgani, înscrisă în CF nr.50408,
număr cadastral 50408, în scopul
realizării activității „extindere
carieră de piatră”. La licitație pot
participa persoane fizice autorizate,
asociaţii familiale autorizate,
precum şi persoane juridice care nu
figurează cu datorii la bugetul local
al comunei Răbăgani și la bugetul
general consolidat al statului, au
acceptat caietul de sarcini, au depus
documentele de persoană autorizată
şi au achitat taxele și garanțiile
stabilite de concedent, prin caietul
de sarcini. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul
Primăriei Comunei Răbăgani, ca
urmare a unei cereri formulate în
format scris, de către reprezentantul posibilului ofertant, contra
cost (30Lei). Data-limită de solicitare a clarificărilor: 22.11.2017.
Data-limită pentru depunerea ofertelor: 4 decembrie 2017, ora 10.00.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: 1 (unu)
exemplar original. Prețul minim de
pornire la licitație este
8.700Euro/30.000mp/an, respectiv
0,29Euro/mp/an. Data şi locul în
care se vor desfăşura şedinţa de
deschidere a ofertelor: 04.12.2017,
ora 12.00, la sediul concedentului
din comuna Răbăgani, nr.1. Criteriul de atribuire a contractului de
concesiune: cel mai mare nivel al
redevenţei. Informații suplimentare
puteți obține de la compartimenul
juridic, persoană de contact: d-na
Florina Gavril -consilier juridic, tel.
fix: 0259.324.879, tel.mobil:
0738.652.111, L-V, în intervalul orar
8.00-14.00.
l Subscrisa, Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud. Mehedinți, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
Solution Auto SRL, cu sediul in Dr.
Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 7,
bl. C3, sc. 1, et. 3, ap. 15, jud. Mehedinti, CIF: 17939392, J25/531/2005,
scoate la vanzare: Proprietate
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imobiliara compusa din: Teren
intravilan, amplasat in Dr. Tr.
Severin, calea Targu Jiului, jud.
Mehedinti, avand ST = 1.256 mp 184 mp, Nr. cadastral 5291/1, Nr.
Carte Funciara 14784. Clãdire
P+1E (spatiu comercial) cu Sc la sol
= 183,52 mp, Scd = 362 mp si Su =
318,92 mp, numar cadastral 5291/1C1, formata din C1 – compus din
P+1 – parter compus din magazin,
hala schimb ulei, baie, casa scarii,
platforma, avand SC – 183,52 mp si
Su – 161,68 mp; - etaj compus din 3
birouri, 3 camere, bucatarie, 2
holuri, 2 bai si casa scarii avand Su
– 150,29 mp + terasa cu S – 6,95
mp. Valoarea totala : 159.000 euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil descris
anterior, o reprezinta hotararea nr.
14 din data de 01.02.2017 de deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.
4650/101/2016. Licitaţia va avea loc
la biroul lichidatorului judiciar din
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.
7A, jud. Mehedinţi la data de
08.11.2017 orele 14:00. Informam
toti ofertanţii care vor să participe
la sedinta de licitaţie faptul că sunt
obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire
al licitaţie si sa achiziționeze caietul
de sarcini. Invităm pe toti cei care
vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop şi pâna la acel
termen să depună oferte de cumpărare. Relatii la sediul lichidatorului
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti,
telefon 0756482035, tel./fax :
0252354399, sau la adresa de email :
office@consultant-insolventa.ro.
l Just Insolv SPRL anunta
vanzarea la licitaţie publică a bunurilor af late in patrimoniul SC
Canap Distribution SRL, respectiv:
container metalic 6 x 2,4 x 2,4, 2buc
la pretul de 2700 lei/buc, invertor
technology 220 HD la pretul de 160
lei, invertor technology 236 HD la
pretul de 160 lei, aparat sudura TM
315 ECO la pretul de 6.000 lei,
generator curent monofazic NT
7000 la pretul de 500 lei, autoturism
Volkswagen Transporter – 1040 lei,
neinmatriculat si fara acte. Licitatia
are loc in baza Adunarii Creditorilor din data de 24.10.2017, pretul
de pornire al licitatiei fiind cel
stabilit in raportul de evaluare.
Licitaţiilor publice vor avea loc pe
data de 14.11.2017, 16.11.2017,
21.11.2017, 23.11.2017, 27.11.2017,
29.11.2017, 05.12.2017, 07.12.2017,
12.12.2017 si 14.12.2017, orele 12.30
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Relaţii suplimentare la telefon
0344104525.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator de
Autorizare nr. 21967/25.05.2007,
eliberat de ORC Arad, pentru SC
Czobor SRL. Il declar nul.

l Pierdut atestat taxi pe numele
Albină Ciprian Florin având seria
CPTx, nr.0062715 valabil până la
data 23.01.2022. Se declară nul.
l PNL - Filiala Ialomiţa anunţă
pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria A nr. 1055099,
eliberat de Ministerul Finanţelor
Publice - Agenţia Naţională de
Înregistrare Fiscală în data de
13.03.2015. Se declară nul.
l Subsemnatul Nănuţ C. Ion
declar pierdute şi nule următoarele
permise (autorizaţii) emise de
A.F.E.R. Bucureşti: 1. permis
conducere LDH seria 26 nr. 43614
din 07.08.2008; 2. permis conducere
LDE seria 26 nr. 43637 din
07.08.2008; 3. permis conducere în
echipă completă seria 26 nr. 43646
din 07.08.2008; 4. permis manevră
simplificată seria 26 nr. 43651 din
07.08.2008; 5. permis conducere
tren marfă seria 26 nr. 43669; 6.
permis conducere locomotivă electrică seria 26 nr. 43701 din
07.08.2008.
l Persoana Fizică Independentă
“Aldo Vittorio Novello”, cu sediul
în şos. Olteniţei nr. 40-44, Sector 4,
Bucureşti, C.U.I. 38009341, declară
pierdut chitanţier 001ANV cu
001-051, din care declară nule
chitanţele de la 008 până la 051, şi
declară pierdută şi nulă ştampila
rotundă „Persoană Fizică Independentă Aldo Vittorio Novello”.
l Firma Nordic Import Export CO,
J40/25507/1994, RO 6636202, sediu
Bucureşti, Calea Vitan nr. 240A,
sector 3, declară pierdut chitanţier
seria 230001 până la 230051,
necompletat şi neştampilat. Se
declară nul.
l Subsemnatul Mărgărit Petre, cu
domiciliul în Bucureşti, str. Cârlibaba nr. 51, sector 5, declar pierderea legitimaţiei de revoluţionar cu
merite deosebite, seria LRM-M nr.
01500, eliberată de către S.S.P.R. pe
numele Mărgărit Petre, publicat în
Monitorul Oficial nr. 467 BIS/
07.07.2010.
SC Creative Fast Food SRL,
sediul Bucureşti, sector 4, Str.V. V.
Stanciu 213, Complexul Comercial "Timpuri Noi", CUI:36827565,
J40/16242/2016, declară pierdute
şi nule documentele aparţinând
casei de marcat Partner 200 serie
IP0000004933: PV instalare, carte
de intervenţie, documente fiscalizare.
l Pierdut Certificat de înregistrare
seria B3114441 şi Certificate
Constatatoare autorizare activităţi
la sediu şi la terţi, emise la
20.07.2015 de ORC TB pentru TG
Services&More SRL,
J40/8806/2015. Le declar nule.
l Scornea Nicolae - Ionut- Marian,
având domiciliul in judetul Gorj,
Sat Poiana Seciuri, Comuna Bustuchin Nr.99, declar pierdut atestat
transport marfă eliberat de ARR
Gorj. Se declară nul.

