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OFERTE SERVICIU
Clinica medicală particulară, cu
aparatură modernă - Rosnov,
Piatra Neamţ, Jud. Neamţ
angajează medici specialiști
normă intreagă, din 1.01.2018,
in următoarele specialităţi:
Cardiologie, Gastroenterologie,
Oftalmonogie, Reumatologie,
Oft
Endocrinologie, Neurologie și
Psihiatrie. Tel. 0233-219463

Transparent Design SRL angajează Operator CNC pentru
prelucrare geam, preferabil cu
experienţă cnc sticlă. Oferim
condiţii de muncă optime,
contract de muncă full time.
Aşteptăm CV la: office@transp a r e n t d e i s g n . r o . Te l .
0721.241.412.
l Colegiul Tehnic Câmpulung, cu
sediul în localitatea Câmpulung, str.
Şoseaua Braşovului, nr.1, judeţul
Argeş, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Numele funcţiei: administrator financiar -0,5 post, pe
perioadă nedeterminată, conform
HG 286/23.03.2011 și respectarea
ordonanței nr.90/2017. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.01.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
17.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii -absolvent de
studii superioare de specialitate cu
diplomă de licență; -vechime
-minim 3 ani 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 Colegiului Tehnic
Câmpulung. Relaţii suplimentare la
sediul Colegiului Tehnic Câmpulung, persoană de contact: Prunaru
Cristina, telefon: 0248.532.705, fax:
0248.532.705.
l Colegiul Tehnic Câmpulung, cu
sediul în localitatea Câmpulung, str.
Şoseaua Braşovului, nr.1, judeţul
Argeş, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Numele funcţiei:
muncitor calificat (atribuţii de
sudor) -1 post pe perioadă nedeterminată, conform HG
286/23.03.2011 și respectarea ordonanței nr.90/2017. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.01.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
17.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii -absolvent de
studii medii, cu sau fără diplomă de
bacalaureat; -să deţină certificat de
absolvire pentru ocupaţia de sudor;
-vechime -1 an. 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 Colegiului Tehnic Câmpulung. Relaţii suplimentare la sediul
Colegiului Tehnic Câmpulung,
persoană de contact: Prunaru Cristina, telefon: 0248.532.705, fax:
0248.532.705.
l Colegiul Tehnic Câmpulung, cu
sediul în localitatea Câmpulung, str.
Şoseaua Braşovului, nr.1, judeţul
Argeş, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Numele funcţiei: informatician cu studii medii -1 post, pe
perioadă nedeterminată, conform
HG 286/23.03.2011 și respectarea
ordonanței nr.90/2017. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.01.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
17.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii -absolvent de
studii medii cu diplomă de bacalaureat; -să deţină certificat de absolvire a unui curs în domeniu;
-vechime -3 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 Colegiului Tehnic Câmpulung. Relaţii suplimentare la sediul
Colegiului Tehnic Câmpulung,
persoană de contact: Prunaru Cristina, telefon: 0248.532.705, fax:
0248.532.705.
l Primăria Comunei Lița, cu sediul
în localitatea Lița, str.Principală,
nr.188, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-Paznic: 1 post, conform HG
nr.286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
15 ianuarie 2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 16 ianuarie 2018,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii medii atestate cu diplomă de
bacalaureat; -Atestatul sau certificatul de calificare profesională
pentru agent de pază; -Fără condiţii
de vechime. 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 Comunei Lița. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Lița, persoană de contact:
Nonea Marian, telefon:
0741.169.864, telefon/fax:
0247.359.506/0247.359.577, e-mail:
primaria.lita@yahoo.com.
l Primăria Comunei Bălteni,
Judeţul Vaslui, cu sediul în localitatea Bălteni, strada Principală,
numărul 150, judeţul Vaslui, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:
consilier, grad profesional debutant,
la Compartimentul Urbanism.

Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei Comunei Bălteni astfel:
-Proba scrisă în data de 18.01.2017,
ora 10.30; -Proba interviu în data de
25.01.2017, ora 10.30. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă; -abilităţi de comunicare.
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 Bălteni,
judeţul Vaslui. Relaţii suplimentare
şi coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de concurs: la
sediul instituției: Primăria Comunei
Bălteni, judeţul Vaslui. Persoană de
contact: Gheorghita Aurelia,
secretar UAT Bălteni, telefon:
0235.342.784, 0766.092.302, e-mail:
primariabaltenivs@yahoo.com.
l Primăria Oraş Scorniceşti, cu
sediul în localitatea Scorniceşti, str.
Unirii, nr.2, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -1 post muncitor I
(bucătar), studii medii sau generale,
la Creşa Scorniceşti; -2 posturi
muncitor I, nivel studii medii sau
generale, la Compartimentul administrativ (muncitor spaţii verzi şi
întreţinere stadion). Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.01.2018, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 17.01.2018, ora
10.00; -Proba practică în data de
17.01.2018, ora 12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii sau generale
cu diplomă de specialitate în domeniul sau atestat profesional;
-vechime minimă: 1 an. 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 Oraş Scorniceşti,
Compartiment Resurse Umane.
Relaţii suplimentare la sediul se pot
obţine de la Compartimentul
Resurse Umane al aparatului de
specialitate al Primarului Oraş Scorniceşti, telefon: 0249.460.444 sau la
sediul Primăriei Oraş Scorniceşti,
din strada Unirii, nr.2.
l Școala Gimnazială „Mihail
Sadoveanu” Bacău, cu sediul în

localitatea Bacău, strada Venus,
numărul 16, judeţul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea
posturilor contractuale temporar
vacante, conform HG
286/23.03.2011: 1.Îngrijitoare copii
preșcolari -4 posturi; 2.Informatician -1 post. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
22 ianuarie 2018, ora 11.30; -Proba
interviu în data de 23 ianuarie 2018,
ora 11.30; -Proba practică în data
de 25 ianuarie 2018, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1.Îngrijitoare:
-studii 10 clase/medii; -vechime- nu
se cere; 2.Informatician: -studii
superioare cu diplomă de licență/
master, specializare informatică;
-vechime- minimum 2 ani în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de 27 decembrie 2017, la
secretariatul Școlii Gimnaziale
„Mihail Sadoveanu” Bacău, din
strada Venus, nr.16. Relaţii suplimentare la sediul unității, telefon:
0334.405.225.
l Spitalul Municipal Motru, cu
sediul în localitatea Motru, strada
Carol Davilla, numărul 4, judeţul
Gorj, organizează, conform HG
286/23.03.2011, modificată, concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de: -economist: 1 post (diplomă de licenţă,
minim 5 ani vechime în specialitate
şi curs de utilizare calculator
(atestat)) -Birou financiar contabilitate. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
08.01.2018, ora 9.00; -Interviul în
data de 11.01.2018, 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 adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f)îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
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. 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 Spitalului Municipal Motru,
din strada Carol Davilla, numărul
4, judeţul Gorj. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Municipal
Motru, persoană de contact: jurist
Cruceru Sidonia, telefon:
0253.410.003, fax: 0253.410.078,
e-mail: spitalmotru@yahoo.com.
l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.
Alexandru Gafencu”, cu sediul în
Mun. Constanţa, bd. Mamaia, nr.
96, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
vacante de execuţie, de personal
civil contractual, pe durată nedeterminată, astfel: asistent medical
principal de laborator în Laboratorul microbiologie şi hematologie
din Laboratorul analize medicale,
studii postliceale sanitare de laborator, grad principal în specialitatea
laborator, 2 posturi. Termen de
depunere al dosarelor de concurs, la
sediul Spitalului Militar de Urgenţă
Constanţa: 05.01.2018, orele 15.30.
Concursurile se vor desfăşura
astfel: Proba scrisă, în data de
15.01.2018, începând cu ora 10.00;
Proba practică, în data de
18.01.2018, începând cu ora 08.30;
Proba de interviu, în data de
23.01.2018, începând cu ora 10.00.
Loc de desfăşurare: sediul unităţii
sanitare. Relaţii suplimentare: la
sediul unităţii sanitare. Persoană de
contact: p.c.c. Ilie Marius, tel.
0241.660.390/ interior 106.
l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.
Alexandru Gafencu”, cu sediul în
Mun. Constanţa, bd. Mamaia, nr.
96, organizează concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii
vacante de execuţie, de personal
civil contractual, pe durată nedeterminată, astfel: asistent medical
principal de farmacie în Farmacia
ambulatoriu din farmacie, studii
postliceale sanitare de farmacie,
grad principal în specialitatea

Mos Craciun vine din Germania cu sacul prin de produse Karcher!

Urmareste sacul cu surprize pe www.ermach.com.
Reduceri masive la echipamentele marca Karcher!!!
Cele mai mari reduceri din an la echipamentele
de curatenie marca Karcher.
Suna -ne acum la 021.322.33.99 sau vizita www.ermach.com.

Va asteptam cu drag!
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farmacie, 1 post. Termen de depunere al dosarelor de concurs, la
sediul Spitalului Militar de Urgenţă
Constanţa: 05.01.2018, orele 15.30.
Concursurile se vor desfăşura
astfel: Proba scrisă în data de
20.02.2018, începând cu ora 10.00;
Proba de interviu în data de
23.02.2018, începând cu ora 10.00.
Loc de desfăşurare: sediul unităţii
sanitare. Relaţii suplimentare: la
sediul unităţii sanitare. Persoană de
contact: p.c.c. Semco Vera, tel.
0241.660.390/ interior 107.
l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.
Alexandru Gafencu”, cu sediul în
Mun. Constanţa, bd. Mamaia, nr.
96, judeţul Constanţa organizează
concurs pentru ocuparea următoarei funcţii vacante de execuţie,
de personal civil contractual, pe
durată nedeterminată, astfel: brancardier în Compartimentul primire
urgenţe, şcoală generală, 1 post.
Termen de depunere al dosarelor de
concurs, la sediul Spitalului Militar
de Urgenţă Constanţa: 05.01.2018,
orele 15.30. Concursurile se vor
desfăşura astfel: Proba practică în
data de 01.02.2018, începând cu ora
08.30; Proba de interviu în data de
06.02.2018, începând cu ora 10.00.
Loc de desfăşurare: sediul unităţii
sanitare. Relaţii suplimentare: la
sediul unităţii sanitare. Persoană de
contact: p.c.c. Ilie Marius, tel.
0241.660.390/ interior 106.
l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.
Alexandru Gafencu”, cu sediul în
Mun. Constanţa, bd. Mamaia, nr.
96, judeţul Constanţa organizează
concurs pentru ocuparea următoarei funcţii vacante de execuţie,
de personal civil contractual, pe
durată nedeterminată, astfel: brancardier în Compartimentul primire
urgenţe, şcoală generală, 1 post.
Termen de depunere al dosarelor de
concurs, la sediul Spitalului Militar
de Urgenţă Constanţa: 05.01.2018,
orele 15.30. Concursurile se vor
desfăşura astfel: Proba practică în
data de 01.02.2018, începând cu ora
08.30; Proba de interviu în data de
06.02.2018, începând cu ora 10.00.
Loc de desfăşurare: sediul unităţii
sanitare. Relaţii suplimentare: la
sediul unităţii sanitare. Persoană de
contact: p.c.c. Ilie Marius, tel.
0241.660.390/ interior 106.
l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.
Alexandru Gafencu”, cu sediul în
Mun. Constanţa, bd. Mamaia, nr.
96, judeţul Constanţa organizează
concurs pentru ocuparea următoarei funcţii vacante de execuţie,
de personal civil contractual, pe
durată nedeterminată, astfel: registrator medical în Laboratorul
biochimie din Laboratorul analize
medicale, diplomă de studii medii
de specialitate sau diplomă de
studii medii, 6 luni vechime în activitate, 1 post. Termen de depunere
al dosarelor de concurs, la sediul
Spitalului Militar de Urgenţă
Constanţa: 05.01.2018, orele 15.30.
Concursurile se vor desfăşura
astfel: Proba scrisă în data de
13.02.2018, începând cu ora 08.30;
Proba de interviu în data de
16.02.2018, începând cu ora 10.00.
Loc de desfăşurare: sediul unităţii
sanitare. Relaţii suplimentare: la
sediul unităţii sanitare. Persoană de
contact: p.c.c. Ilie Marius, tel.
0241.660.390/ interior 106.
l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.
Alexandru Gafencu”, cu sediul în
Mun. Constanţa, bd. Mamaia, nr.
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96, judeţul Constanţa organizează
concurs pentru ocuparea următoarei funcţii vacante de execuţie,
de personal civil contractual, pe
durată nedeterminată, astfel:
contabil I în compartimentul
Contabilitate la Financiar-contabil,
diplomă de bacalaureat, 3 ani şi 6
luni vechime în specialitate, 1 post.
Termen de depunere al dosarelor de
concurs, la sediul Spitalului Militar
de Urgenţă Constanţa: 05.01.2018,
orele 15.30. Concursurile se vor
desfăşura astfel: Proba scrisă, în
data de 06.02.2018, începând cu ora
10.00; Proba de interviu, în data de
09.02.2018, începând cu ora 10.00.
Loc de desfăşurare: sediul unităţii
sanitare. Relaţii suplimentare: la
sediul unităţii sanitare. Persoană de
contact: p.c.c. Semco Vera, tel.
0241.660.390/ interior 107.
l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.
Alexandru Gafencu”, cu sediul în
Mun. Constanţa, bd. Mamaia, nr.
96, organizează concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii
vacante de execuţie, de personal
civil contractual, pe durată nedeterminată, astfel: şef depozit I, în
Depozitul materiale tehnice şi CL
de la Administrativ, diplomă de
bacalaureat, 3 ani vechime în activitatea de gestionari, 1 post. Termen
de depunere al dosarelor de
concurs, la sediul Spitalului Militar
de Urgenţă Constanţa: 05.01.2018,
orele 15.30. Concursurile se vor
desfăşura astfel: Proba scrisă, în
data de 13.02.2018, începând cu ora
10.00; Proba de interviu în data de
16.02.2018, începând cu ora 10.00.
Loc de desfăşurare: sediul unităţii
sanitare. Relaţii suplimentare: la
sediul unităţii sanitare. Persoană de
contact: p.c.c. Semco Vera, tel.
0241.660.390/ interior 107.
l Serviciul Public de Gospodărie
Urbană, cu sediul în localitatea
Sighetu Marmaţiei, strada Al.
Ivasiuc, numărul 13, Judeţul Maramureş, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -1 post de inspector de
specialitate I, COR 242203; -2 post
de inspector de specialitate I, COR
214211; -1 post de inspector de
specialitate I, COR 242203; -1 post
de inspector de specialitate I, COR
214946; -1 post şef atelier transport,
COR 132411; -1 post inspector de
specialitate -medic veterinar, COR
225002; -1 post de referent II, COR
331309; -1 post de îngrijitor clădiri,
COR 911201; -2 posturi de şofer I,
COR 833201; -4 posturi de
muncitor calificat (întreţinere
drumuri) I, COR 711904, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.01.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
17.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -pentru inspector de
specialitate I, COR 242203: studii
superioare profil economic de lungă
durată cu diplomă de licență;
vechime în specialitatea studiilor:
minim 5 ani; -pentru inspector de
specialitate I, COR 214211: studii
superioare profil tehnic, de lungă
durată cu diplomă de licență;
vechime în specialitatea studiilor:
minim 5 ani; -pentru inspector de
specialitate I, COR 214211: studii
superioare de lungă durată cu
diplomă de licență; vechime în
specialitatea studiilor: minim 5 ani;
-pentru inspector de specialitate I,
COR 242203: studii superioare

profil economic de lungă durată cu
diplomă de licență; vechime în
specialitatea studiilor: minim 5 ani;
-pentru inspector de specialitate I,
COR 214946: studii superioare de
lungă durată cu diplomă de licență;
vechime în specialitatea studiilor:
minim 5 ani; -pentru şef atelier
transport, COR 132411: studii
superioare de lungă durată cu
diplomă de licență; atestat/certificat
coordonator transport mărfuri,
vechime în specialitatea studiilor:
minim 3 ani; -pentru inspector de
specialitate -medic veterinar, COR
225002: studii superioare de specialitate lungă durată cu diplomă de
licență; vechime în specialitatea
studiilor: minim 3 ani; -pentru referent II, COR 331309: studii medii
cu diplomă de bacalaureat;
vechime: minim 1 an; -pentru îngrijitor clădiri (femeie de serviciu),
COR 911201: studii generale,
vechime: minim 1 an; -pentru şoferi
I, COR 833201: studii generale/
medii cu atestat pentru transport
mărfuri, vechime minim 3 ani;
-pentru muncitori calificaţi întreţinere şi reparaţii drumuri I, COR
711904: studii medii/generale,
vechime minim 3 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 SPG Urbană. Relaţii
suplimentare la sediul: SPG
Urbană Sighet, persoană de
contact: Balea Maria, telefon:
0262.315.956, fax: 0262.311.195.
l În conformitate cu prevederile
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
anunță organizarea concursului, în
data de 15 ianuarie 2018, ora 10.00
proba scrisă, a două posturi
contractuale vacante de conducere
de director general, respectiv
director general adjunct din cadrul
Agenției Domeniilor Statului.
Condiţii specifice de participare la
concurs:Studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență/ echivalentă sau studii universitare de
licență, în unul din domeniile:
științe economice, științe juridice,
științe administrative, ingineria
resurselor vegetale și animale sau

inginerie geodezică; Vechime în
specialitatea studiilor– minimum 5
ani;Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului:Proba scrisă: în data
de 15 ianuarie 2018, ora 10.00, la
sediul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale. Interviul: în
maximum patru zile lucrătoare de
la data susținerii probei scrise,
conform art.24 alin.(5) din Regulamentul- cadru aprobat prin H.G.
nr.286/2011, la sediul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltarii Rurale.
Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 04 ianuarie 2018
(inclusiv), ora 17.00 la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale din str. B-dul Carol I nr. 2-4,
sector 3, Bucureşti. Date contact:
tel. 021/3072484, email: mona.
paunescu@madr.ro.Bibliografia,
condiţiile specifice de participare
precum şi actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro şi
afişate la sediul instituţiei din
B-dul. Carol I nr.2-4, sector 3 Bucureşti.
l Academia Română - Filiala Iaşi
cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
temporar vacant conform HG
286/23.03.2011 (actualizat), de
inspector de specialitate gradul IA
(S), din cadrul Biroului Tehnic
Administrativ SU și SSM, normă
întreagă, perioadă determinată.
Concursul va consta în două probe:
proba scrisă în data de 08.01.2018,
ora 10,00, și interviul în data de
11.01.2018, ora 10,00. Condiţii:
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul tehnic.
Vechime: minim 7 ani de ocupare a
unui post în condițiile deținerii unei
diplome de studii superioare de
specialitate, în domeniul tehnic, în
cadrul unei instituții publice.
Termenul de depunere a dosarelor
este 27.12.2017, ora 14,00.Relaţii
suplimentare la telefon
0332101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.
l Grădinița cu program normal
nr.1, cu sediul în localitatea Vălenii
De Munte, strada Berceni, numărul

18A, judeţul Prahova organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: îngrijitor
0,5 post, muncitor calificat
(bucătar) 1 post, conform HG
286/2011.Concursul se va desfăşura
astfel: Proba practică în data de 15
ianuarie 2018, ora 9,00;Proba
interviu în data de 17 ianuarie
2018, ora 9,00. Pentru participarea
la concurs candidaţii pentru postul
de ingrijitor trebuie să aibă minim
studii generale, iar pentru postul de
muncitor calificat trebuie aibă
studii liceale și să dețină certificat/
cursuri de calificare bucătar. Nu e
necesară vechime în muncă sau
specialitate.Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până pe 5 ianuarie 2018 la sediul
unității.Relaţii suplimentare la
sediul Grădiniței cu program
normal nr.1, Vălenii De Munte,
persoană de contact: Popa Doina
telefon: 0244280845.
l Şcoala Gimnazială Podari organizează la sediul din localitatea
Podari, strada Şcolii, nr.1, judeţul
Dolj, concurs de recrutare pentru
ocuparea a 13 posturi vacante în
cadrul proiectului „Acţiuni comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale- ACCES”, Cod
MySMIS 2014: ID 101868: 1 post
Coordonator activităţi, 1 post
Expert orientare şi consiliere vocaţională şi profesională, 2 posturi
Consilier Educaţional, 2 posturi
cadre didactice “Şcoala dupa
şcoală”, nivelul gimnazial, 1 post
cadru didactic „A doua şansă”,
disciplina matematică, 1 post cadru
didatic „A doua şansă”, disciplina
informatică, 1 post cadru didactic
“A doua şansă”, disciplina fizică, 4
posturi cadru didactic “Şcoala de
vacanţă“, nivelul primar. Etapele
concursului: prima etapă în data de
15.01.2018, ora 11,00- proba scrisă
(test grilă), -a doua etapă în data de
19.01.2018, ora 11,00- proba de
interviu. Pentru a putea participa la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii: 1.Condiții generale pentru
toate cele 13 posturi, conform art.3
din HG nr.286/ 2011, cu modificările și completările ulterioare: 2.
Condiţiile specifice de participare
la concurs: nivelul de studii medii
şi/sau studii superioare, vechime
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minimă 1 an în învăţământ. Dosarele de înscriere se vor depune până
la data de 04.01.2018, ora 12,00 la
sediul Şcolii Gimnaziale Podari din
strada Şcolii, nr.1, judeţul Dolj şi
trebuie să cuprindă obligatoriu
documentele prevăzute de art.6 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Informaţii
suplimentare aferente concursului,
tematica, bibliografia se afişează la
sediul instituţiei şi pe site-ul www.
scoalapodari.ro sau la
tel.0251.339.165, 0251.339.785.
l Având în vedere prevederile art.
26 alin. (7) din Legea nr. 284/2010 şi
ale art. 7 din H.G. nr. 286/2011,
Centrul Cultural Județean Arad
organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi de execuție
vacante, în regim contractual, pe
durată nedeterminată: un post de
inspector de specialitate debutant la
Serviciul Programe, proiecte culturale și gestionarea fondurilor
nerambursabile; un post de expert
GP I la Compartimentul Administrativ; un post de expert debutant la
Serviciul Școala populară de arte;
un post de instructor TP I la Serviciul Școala populară de arte. Condiţiile specifice de ocupare a postului
de inspector de specialitate debutant la Serviciul Programe, proiecte
culturale și gestionarea fondurilor
nerambursabile sunt: Studii de
specialitate: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Dovada
privind implicarea în acțiuni culturale constituie avantaj; Cunoașterea
unei limbi de circulație internațională - minim nivel mediu; Cunoştinţe operare PC – nivel mediu;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor – 0 ani; Posesor permis de
conducere categoria B. Condiţiile
specifice de ocupare a postului de
expert GP I la Compartimentul
Administrativ sunt:studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul
ştiinţelor economice; vechime în
specialitatea studiilor absolvite:
minim 3 ani, în instituții publice de
cultură; cunoașterea unei limbi de
circulație internațională (minim
nivel mediu); Cunoştinţe operare PC
– nivel mediu. Condiţiile specifice
de ocupare a postului de expert
debutant la Serviciul Școala populară de arte sunt:Studii de specialitate: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul artelor; Cunoașterea unei limbi de circulație internațională - minim nivel mediu;
Cunoştinţe operare PC – nivel
mediu;Vechime minimă în specialitatea studiilor – 0 ani. Condiţiile
specifice de ocupare a postului de
instructor TP I la Serviciul Școala
populară de arte sunt: Studii medii;
Absovent al unor cursuri de formare
profesională în domeniul artelor;
Cunoașterea unei limbi de circulație
internațională - minim nivel mediu;
Cunoştinţe operare PC – nivel medi;
Vechime totală în muncă – min. 4
ani. Concursul se organizează la
sediul Centrului Cultural Judeţean
Arad, în data de 15.01.2018, ora
1000, proba scrisă, iar în data de
19.01.2018, ora 1000, proba de
interviu. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune până în data
de 05.01.2018, ora 1400, la Centrul
Cultural Județean Arad, camera
01.Persoană de contact – Crișan
Silvia, tel. 0357/405386.
l Administrația Municipală pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc

Seismic organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante (funcții publice): Serviciul
Achiziții și Încheiere Contracte.
Expert, grad profesional superior –
2 posturi. Conditiile generale
pentru participarea la concurs sunt
prevăzute in articolul 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiții specifice privind
ocuparea postului de Expert, grad
profesional superior: vechimea
minimă în specialitatea studiilor – 9
ani; pregătirea de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
din domeniul științe inginerești,
domeniul economic, juridic. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Securitatea Muncii. Consilier juridic,
grad profesional superior – 1 post.
Conditiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în
articolul 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Condiții
specifice privind ocuparea postului
de Consilier juridic, grad profesional superior: vechimea minimă în
specialitatea studiilor – 9 ani;
pregătirea de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
din domeniul juridic. Proba scrisă a
concursului se va desfăşura în data
de 30.01.2018, ora 11:00 la sediul
Administrației Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic, interviul se va susţine, de
regulă, într-un termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune la sediul
Administrației Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic în termen de 20 zile de la
data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
etajul 4, mansardă Direcţia Operaţiuni, de luni până vineri între orele
10.00–15.00. Cerinţele specifice
privind ocuparea posturilor se vor
afişa la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti și pe site-ul P.M.B.
(www.pmb.ro). Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de
telefon 3055500, int. 4047.
l Administrația Municipală pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante (funcții contractuale):
Compartimentul Administrativ:
Inspector de specialitate, grad
profesional IA – 1 post; Condiţii
specifice privind ocuparea postului
de inspector de specialitate, grad
profesional IA- pregatirea de specialitate: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; vechimea minimă în
specialitatea studiilor– 9 ani. Biroul
Consultanţă şi Expertiză: Inspector
de specialitate, grad profesional IA
– 1 post; Condiţii specifice privind
ocuparea postului de inspector de
specialitate, grad profesional IA:
-pregătirea de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechimea minimă în specialitatea
studiilor – 5 ani. Proba scrisă se va

desfăşura în data de 16.01.2018, ora
11.00 la sediul Administrației
Municipale pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic, iar interviul se va susţine într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise. Dosarele se pot depune până la data de
04.01.2018 la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, la etajul 4,
mansardă Direcţia Operaţiuni, de
luni până vineri între orele 10.00–
15.00. Cerinţele specifice privind
ocuparea postului se vor afişa la
sediul Primăriei Municipiului
Bucureşti și pe site-ul P.M.B. (www.
pmb.ro) și pe portalul posturi.gov.
ro. Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon
3055500 interior 4047.

CITAȚII
l Se citează Coconu Nicuşor,
Zalum (Coconu) Anişoara şi Sîrbu
Alexandru Valentin în data de
30.01.2018, la Judecătoria Roşiorii
de Vede, str. Mărăşti nr. 52, judeţul
Teleorman, în dosar civil nr.
845/292/2009**, având ca obiect
succesiune rejudecare, reclamantă
fiind Ţiparu Mariana.
l Badea Mihai-Marinel, cu ultimul
domiciliu în Iași, str.Fântânilor,
nr.61, bl.B3, et.6, ap.60, jud.Iași,
este chemat la Judecătoria Iași,
Secția civilă, la data de 29.01.2018,
completul C23, ora 8,30 în dosar
nr.28542/245/2016, în calitate de
chemat în garanție/pârât pentru
evicțiune, în proces cu Ciolpan
Ștefan, Ciolpan Ghenuța, Hanganu
Valentin și Hanganu Tomița în
calitate de reclamanți și Carciuc
Dragoș-Gabriel și Carciuc Roxana-Maria pârâți, litigiu ce are ca
obiect revendicare imobiliară, rectificare carte funciară.

DIVERSE
l Judecătoria Iași, sentința civilă
n r. 9 6 0 8 / 2 0 1 7 , d o s a r n r.
42152/245/2016. Pentru aceste
motive în numele legii hotărăște:
admite în parte acțiunea formulată
de reclamantul Moroșanu
Gheorghe CNP 1710129226340, cu
domiciliul procedural ales la
S.C.P.A. “Răzuși și asociații”, din
str. Păcurari, nr.158, sc.B, parter,
ap.1, județ Iași, în contradictoriu cu
pârâta Moroșanu Irina-Mariana
CNP 2791216226322, cu domiciliul
în com. Lungani, sat Goesti, la fam.
Baciu Eugen, județ Iași. Dispune
desfacerea căsătoriei înregistrate
sub nr.11 din 30 mai 1998 în registrul de stare civilă al com. Lungani,
jud. Iași din culpa comună a
părților. Pârâta va reveni la numele
de familie avut înainte de căsătorie,
respectiv “Baciu”. Autoritatea
părintească în privința minorilor
Moroșanu Oana-Mihaela cu CNP
6020817225629 și Moroșanu Georgiana-Lavinia cu CNP
6050522225624, va fi exercitată în
comun cu ambii părinți. Stabilește
locuința minorelor Moroșanu
Oana-Mihaela cu CNP
6020817225629 și Moroșanu Georgiana-Lavinia cu CNP
6050522225624 la domiciliul tatălui
respectiv la domiciliul reclamantului Moroșanu Gheorghe. Obligă
pe Moroșanu Irina-Mariana la
plata unei pensii de întreținere în
cuantum total de 355 lei lunar,
respectiv 177,5 lei lunar pentru
minora Moroșanu Oana-Mihaela cu
CNP 6020817225629 și 177,5 lei

lunar pentru minora Moroșanu
Georgiana-Lavinia cu CNP
6050522225624 începând cu data
introducerii acțiunii, respectiv
14.12.2016 și până la majoratul
acestora. Ia act că reclamantul
Moroșanu Gheorghe și-a rezervat
dreptul de a solicita cheltuielile de
judecată pe cale separată. Cu apel
în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel, însoțită de
motivele sale, se va depune la Judecătoria Iași. Pronunțată prin
punerea soluției la dispoziția
părților prin mijlocirea grefei
instanței azi, data de 07.07.2017.
l C.I.I. Tudor Catalin George notifica intrarea in procedura generala
a debitoarei SC Meda Bay Product
SRL, Mun. Ploiesti, Str. Gh. Gr.
Cantacuzino Nr. 281, Bl. B1, Et. P,
Judetul Prahova, J29/1720/2015;
CUI 35282664 prin Incheierea de
sedinta din 14.12.2017, dosar
8707/105/2017 al Tribunalului
Prahova. Termene: depunere
creante 31.01.2018; tabel preliminar
20.02.2018; tabel definitiv
07.03.2018; data Adunarii creditorilor 26.02.2018, ora 09.00, str.
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru:
confirmarea administratorului judiciar; aprobarea raport intocmit
conf. art. 97 si incidenta art. 169 din
lg.85/14. Relatii la 0725093254.
l C.I.I. Tudor Catalin George notifica intrarea procedura simplificata
a debitoarei SC K&L Consult SRL,
Mun. Timisoara, Str. Aries Nr. 19,
Cam. 1, Județul Timis,
J35/818/2006,CUI 18480149, prin
Incheierea nr.1342/2017, dosar
8277/30/2017 al Tribunalului Timis.
Termene: depunere creante
22.01.2018; tabel preliminar
01.02.2018; tabel definitiv
14.02.2018; data Adunarii creditorilor 06.02.2018, ora 12.00, str.
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru:
confirmarea lichidatorului judiciar,
aprobarea raport intocmit conf. art.
97 si incidenta art. 169 din lg.85/14.
Relatii la telefon 0725093254.
l Cimpoieru Livia Anamaria,
avand domiciliul in municipiul
Bucuresti, sector 2, str.Irimicului,
nr.2, bl.1, sc.B, et.10, ap.79 titular al
planului P.U.Z.-Birouri, servicii,
comert, service auto cun hala itp,
utilitati, judet Ilfov, T7, P22/3/5,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtiere a
avizului Favorabil pentru PUZ-Birouri, servicii, comert, service auto
cun hala itp, utilitati. Documentatia
a fost afisata pentru consultare pe
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si
a fost discutata in sedinta CATUnr.10C din data de 01.08.2017.
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 14.12.2017.
l Rujan Elena, avand domiciliul
in municipiul Bucuresti, Sector 4
strada Uioara, nr.7, bl.A14, Sc.B,
Etaj 3, Ap.25 titular al planului
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare
P+1E+M, amenajare circulatii si
utilitati, localitatea BERCENI, T4,
P15/2/21 anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima
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versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sector 6, de luni pana joi
intre orele 9°°-11°°. Observatii si
sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.I. in termen de 18 zile de la
data publicarii anuntului.
l Ilie Ana Gabriela, avand domiciliul in municipiul Bucuresti, Str.
Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5 et.5,
ap.177, titular al planului P.U.Z.Showroom dispositive electronice
I.T. si depozitare aferenta, put
forat, fosa septica, imprejmuire
teren, ridicare topografica, localitatea BERCENI, T25, P61/1/1,2,3,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune
a planului poate fi consultata la
sediul Agentiei Protectia Mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in
spatele benzinariei Lukoil), sector 6,
de luni pana joi intre orele 9°°-11°°.
Observatii si sugestii se primesc in
scris la sediul A.P.M.I. in termen de
18 zile de la data publicarii anuntului.
l S.C. Mohab Distributii S.R.L,
avand domiciliul in municipiul
Bucuresti, sector 6 str.Prelungirea
Ghencea, nr.147K c.1. et.3, ap.15,
titular al planului P.U.Z.-Abator,
Anexe, Birouri si Servicii, Amenajari Exterioare, Accese, Imprejmuire si utilitati, localitatea
Popesti-Leordeni, jud.Ilfov, T 60/3,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune
a planului poate fi consultata la
sediul Agentiei Protectia Mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil), sector 6,
de luni pana joi intre orele 9°°-11°°.
Observatii si sugestii se primesc in
scris la sediul A.P.M.I. in termen de
18 zile de la data publicarii anuntului.
l Real Estate Ver Invest S.R.L,
avand domiciliul in judetul Ilfov,
comuna Berceni, titular al planului
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare
P+1E+M, amenajare circulatii si
utilitati, localitatea BERCENI,
T16, P 41/1/1, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu
si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana
joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si
sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.I. in termen de 18 zile de la
data publicarii anuntului.
l Primaria Comunei Branesti,
avand domiciliul in judetul Ilfov,
comuna Branesti, str.I.C.Bratianu,
nr.69, titular al planului P.U.Z.–
Pentru trama stardala-construire
parc industrial cu unitati depozitare
industrial si agricole, Comuna
Branesti, Judetul Ilfov anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de
mediu si declansarea etapei de
incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la
sediul Agentiei Protectia Mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil), sector 6,
de luni pana joi intre orele 9°°-11°°.
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Observatii si sugestii se primesc in
scris la sediul A.P.M.I. in termen de
18 zile de la data publicarii anuntului.
l SC Smart Management Invest
SRL titular al proiectului Construire statie distributie carburanti si GPL, spalatorie auto, acces
auto si imprejmuire, anunta
publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare - Nu se
supune evaluarii impactului de
mediu, de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Arad in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra ,mediului, pentru
proiectul mentionat mai sus, propus
a fi realizat in Curtici, str. Closca nr.
2, jud. Arad. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi. consultate la sediul
Agenliei pentru Proteclia Mediului
din Arad, Splaiul Mures, FN, de
luni pana vineri, intre orele 9-16.30,
precum si la urmatoarea adresa de
internet; www.apmar.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului
anunt , pana la data de 23.12.2017.
l Încheiere nr.7283, Şedinţa din
camera de consiliu din 14.11.2017,
în dosar nr. 7719/318/2009**Admite
cererea de îndreptare eroare materială formulată de petentul Ursăţanu Victor, cu domiciliul în
comuna Băleşti, judeţul Gorj.
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în sentinţa civilă nr.
7135/03.05.2012 pronunţată de
Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.
7719/318/2009*, în sensul că
numele corect al petentului este
„Ursăţanu Victor”, în loc de „Ursăţeanu Victor”, cum eronat s-a
menţionat. Se vor menţine celelalte
dispoziţii ale sentinţei civile
nr.7135/03.05.2012 pronunțată de
Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.
7719/318/2009*.Îndreptarea se va
face în ambele exemplare ale hotărârii. Cu recurs în 15 de zile de la
comunicare. Pronunţată în şedinţa
publică din 14.11.2017, la Judecătoria Tg-Jiu.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al
societăţii CELPI S.A, cu sediul
social în România, Bucureşti,
Sectorul 4, Str. Drumul Bercenarului nr. 1, înregistrata la Registrul
Comerţului Bucureşti
J40/290/1991, având Codul Unic
de Înregistrare 382482, denumită
în continuare “Societatea”, în
temeiul art. 113, 117, 118 din
Legea 31/1990, astfel cum aceasta
a fost modificată şi republicată, şi
a prevederilor art. 44 din actul
constitutiv al Societăţii, convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor în data de
25.01.2018 ora 10:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se
întruneşte cvorumul prevăzut în
actul constitutiv, la data de
26.01.2018 va avea loc a doua
convocare, ora 10.00 cu aceeaşi
ordine de zi, la sediul social al
Societăţii pentru acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 18.01.2018
(data de referinţă) în registrul
acţionarilor, cu următoarea ordine
de zi: 1. Discutarea aprobării
raportului de evaluare a imobilului
af lat în proprietatea Societăţii,
situat în intravilanul municipiului
Bucureşti, Drumul Bercenarului
nr. l, sector 4, compus din (i) teren
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în suprafaţă de 28.688 m.p., având
categoria de folosinta curti
construcţii, având numar cadastral
223622 şi ii) construcţiile edificate
pe acesta având numerele cadastrale 223622-C1, 223622-C2,
223622-C3, 223622-C4, 223622C5, 223622- C6, 223622-C7,
223622-C8, 223622-C9, 223622C10, 223622-C11 ( ‘Imobilul’ ). 2.
Discutarea aprobării vânzării
Imobilului aparţinând CELPI
S.A. la preţul de 2.000.000 Euro la
care se adaugă TVA. 3. Discutarea
împuternicirii domnului director
general KABA LASZLO-DENES,
cetăţean român, identificat cu CI
seria HD nr. 691187 emisă de
SPCLEP Hunedoara la data de
22.01.2014, să semneze în numele
şi pentru Societate în faţa oricăror
autorităţi, persoane fizice şi
persoane juridice, toate documentele necesare şi să îndeplinească
toate formalităţile implicate de
perfectarea vânzării Imobilului,
inclusiv, dar nelimitat la semnarea
promisiunii de vânzare-cumpărare
şi contractul de vânzare ale Imobilului. 4. Aprobarea reevaluarii
clădirilor şi construcţiilor aflate în
patrimoniul CELPI S.A. în
vederea stabilirii taxelor fiscal. 5.
Numirea unui evaluator autorizat
ANEVAR pentru a întocmi
raportul de evaluare. 6. Propunerea datei 06.02.2018 ca dată de
înregistrare pentru identificarea
acţionarilor asupra carora se
răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare
. 7. Aprobarea menţinerii calităţii
de Co-Garant pentru garanţiile
deja constituite ce vor garanta în
continuare creditul şi toate celelalte obligaţii care derivă sau pot
deriva atât din contractul de credit
134/29.06.2007, cât şi din
contractul 135/29.06.2007,
respectiv: ipoteca de prim rang
asupra proprietăţii CELPI SA
formată din teren în suprafaţă de
30.322 mp şi construcţia edificată
pe acesta, situata în Bucureşti, str.
Drumul Bercenarului nr. 7, sector
4. – Ipoteca mobiliară asupra
sumei de 3.500.000 lei aflată în
contul de depozit deschis de către
CELPI SA la BRD Groupe
Societe Generale SA, Sucursala
Mari Clienti Corporativi. 8. Aprobarea menţinerii calităţii de co-garant a Societăţii în ceea ce priveşte
facilitatea de credit contractată de
societatea Romelectro S.A. la
BRD-GSG, Sucursala Mari
Clienţi Corporativi, prin
Contractul de credit nr. 134/
29.06.2007, astfel cum a fost
acesta modificat/completat prin
acte adiţionale ulterioare. 9.
Aprobarea împuternicirii
domnului Dobjanschi Adrian –
Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care să reprezinte
Societatea pentru îndeplinirea
formalităţilor necesare privind
negocierea creditului şi constituirea garanţiilor, precum şi stabilirea limitelor sale de competenţă.
Începând cu data de 16.01.2018,
convocatorul, numărul total de
acţiuni şi drepturile de vot la data
convocării, textul integral al documentelor şi materialelor informative referitoare la problemele de pe
ordinea de zi, sunt la dispoziţia
acţionarilor şi se pot obţine pe
suport de hârtie la cererea acţionarilor interesati, la sediul social
al Societăţii. La şedinţa Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor (denumită în continuare
“Adunarea Generală”) vor putea

participa direct acţionarii aflaţi
în proprietatea a cel putin 2% din
acţiuni. Acţionarii care cumuleaza
împreuna 2% sau mai mult de 2%
din acţiunile Societăţii vor putea
delega dintre ei un reprezentant
care să participe direct la şedintele
Adunării Generale şi care să îi
reprezinte în baza unei procuri
speciale primite de la fiecare
membru acţionar în conţinutul
careia se exprimă votul acestora
pentru fiecare subiect af lat pe
ordinea de zi. Un exemplar
original al procurii speciale va
trebui să parvină Societăţii cu 48
de ore înainte de data şedinţei sub
sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot prin reprezentant
în Adunarea Generală, conform
prevederilor legii. Procura va fi
transmisă în original, pe suport de
hârtie, la sediul social al Societăţii
situat în Bucureşti, Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4.

LICITAȚII
l Societatea Filiala de Întreţinere
şi Servicii Energetice Electrica
Serv -S.A. - S.I.S.E. Electrica Transilvania Sud, organizează procedura de licitaţie deschisă, urmată
de strigarea liberă a preţului
doreşte să vândă mijloace fixe tip
AUTO (Alba, Tg Mureş, M. Ciuc).
Procedura se va organiza la locaţiile, data şi ora de mai jos: - AISE
Alba -Bulevardul Ferdinad I nr. 83
în data de 19.12.2017, ora 10:00, cu
termenul limită de depunere a
ofertelor data de 19.12.2017, ora
09:00, -AISE Tg Mureş – Str. Călăr a ş i l o r n r. 1 0 3 ; î n d a t a d e
21.12.2017, ora 10:00, cu termenul
limită de depunere a ofertelor data
de 21.12.2017, ora 09:00, - SSE
Miercurea Ciuc – str. Kossuth
Lajos, Nr. 1 , în data de 20.12.2017,
ora 10:00, cu termenul limită de
depunere a ofertelor data de
20.12.2017, ora 09:00. Documentaţia aferentă procedurii este
gratuită şi se poate ridica de la
sediul agenţiilor de mai sus. Informaţii suplimentare privind desfăşurarea procedurii se pot obţine la
telefoanele: AISE ALBA Persoană
de contact: Campean Traian.
Telefon 0727/788906; AISE Tg
Mureş Persoană de contact: Rac
Grigore. Telefon 0722/404971; SSE
Miercurea Ciuc Persoană de
contact: Gaspar Zoltan. Telefon
0727/788967.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de
contact: Primăria comunei Şona,
judeţul Alba, cu sediul în Şona, str.
Lungă, nr. 2, cod fiscal 4562036,
tel/fax (0258)884144, e-mail consiliulsona@yahoo.com; 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Concesionarea terenului în suprafaţă de 39.354 mp,
înscris în CF 580, situate în extravilanul localităţii Şona; 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Documentaţia de atribuire care conţine şi caietul de
sarcini se poate procura de la
Primăria comunei Şona - compartimentul fond funciar, situată în
str. Lungă, nr. 2, comuna Şona,
judeţul Alba; 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atri-

buire: Se poate intra în posesia
documentaţiei de atribuire în urma
achitării sumei de 20 lei, contravaloarea documentaţiei de atribuire
care include şi caietul de sarcini la
Casieria Primăriei comunei Şona;
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul fond
funciar din cadrul Primăriei
comunei Şona; 4. Informaţii
privind ofertele: În documentaţia
de atribuire care include şi caietul
de sarcini este redat explicit modul
de formulare a ofertei; 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor:
11.01.2018; 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratură din cadrul
Primăriei comunei Şona; 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta se va depune în 2
exemplare; 5. Data şilocul la care
se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 22.01.2018,
ora 10:00, în Sala de şedinţe din
cadrul Primăriei comunei Şona;
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 18.12.2017.
l Primaria Șintereag, jud.Bistrita-Nasaud, tl.0263351026, organizeaza licitatie publica in vederea
concesionarii terenului in suprafata de 20.410mp, pentru desfasurare activitati sociale. Pretul de
pornire a licitatiei este de 3.872 lei/
an, respectiv 833Euro/an. Durata
concesiunii este de 49 de ani. Data
si ora sedintei de licitatie:
08.01.2018, ora 11,00. In caz de
neadjudecare, licitatia se va repeta.
Informatii suplimenatre se pot
obtine la tl.0263351026.
l Anunţ de participare la licitaţie
pentru închirierea unor suprafeţe
de teren situate în albiile minore. 1.
Informaţii generale: Administraţia
Bazinală de Apă Olt, str. Remus
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128;
telefon:0250/ 739.881;
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii : închiriere
suprafață de teren situat în albie
minoră pentru o durată de 2 ani; 3.
Condiţiile de participare : dovada
cumpărării caietului de sarcini;
garanția de participare la licitatie
– 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data
deschiderii ofertelor; certificate
constatatoare privind îndeplinirea
obligaţiilor exigibile de plata a
impozitelor si taxelor către stat
inclusiv cele locale; certificat de
atestare fiscală; cazier fiscal emis
de DGFP; cazier judiciar al administratorului; bilanţul contabil
pentru ultimii 2 ani, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii
generale privind cifra de afaceri pe
ultimii 3 ani; declarație că nu se
află in litigiu cu titularul dreptului
de administrare.4. Cuantumul
garanţiei de participare: 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale,
constituită prin ordin de plată
confirmat prin extras de cont sau
scrisoare de garanţie bancară în
favoarea Administraţiei Bazinale
de Apă Olt. 5.Descrierea succintă a
bunului imobil ce urmează a fi
închiriat: Închiriere suprafaţă de
teren în albia minoră a pârâului
Luncavăț, din Jud.Vâlcea, pentru
înlăturarea materialului aluvionar:

Lotul 1 – 6.365 mp teren în albia
minoră a pârâului Luncavăț, situat
în Loc.Horezu, Jud.Vâlcea. 6.
Data, locul şi ora limitã de primire
a ofertelor: 16.01.2018 până la ora
10:00 la sediul Administraţiei
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea.7. Data şi locul deschiderii
acestora: 16.01.2018 începand cu
ora 10:30 la sediul Administraţiei
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea.8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,
Biroul Patrimoniu - Cadastru,
contravaloarea acestuia fiind de
1.195,76 lei. 9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile
calendaristice de la data licitației
deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
2989/16.05.2017, aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 29.05.2017, bunurile
imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei
MOLDOMIN SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa
de concesiune pentru exploatarea
minereului cuprifer nr. 2781/2001,
pentru perimetrul Moldova Nouă
- Cariera de Banatite. Informaţiile
necesare sunt cuprinse în Caietul
de sarcini care poate fi achiziţionat
la adresa: Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj,
Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 05 Februarie 2018,
de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi pe numele
Bratu Ilie, Piteşti, Jud Argeş, Str.
H.C.C. nr 6, bl B24, sc. C, ap.6. Se
declară nul.
l Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr. 2500622, eliberat
de ORC Arad, pentru PFA Paven
Claudia Simona. Il declar nul.
l Declar nule Certificatul de înregistrare, Certificatul Constatator şi
rezoluţia judecătorului de înmatriculare a SC Bacam Company
SRL, CUI:13803486, J35/365/2001.
l Pierdut atestat profesional de
taxi emis de ARR Craiova pe
numele Ezaru Aurel. Se declară
nul.
l Pierdut original certificat de
înregistrare Seria B Nr. 1266853,
emis de O.N.R.C. - Min. Justiţiei,
firma ROEL 96 COMIMPEX SRL,
sediul Bucureşti, str.Viesparilor nr.
53, Bl. 33C, sc. A, et.3, ap. 10,
sector 2, J40/10244/1996, CUI
9005800.
l Asociaţia România- Austria cu
sediul în Bucureşti, sector 5, Calea
13 Septembrie nr. 90, etaj 4, S.W.
Marriott- Grand Offices, cod înregistrare fiscală 25861812 anunţă
pierderea certificatului de înscriere
a persoanei juridice fără scop
patrimonial nr.4839/302/2009 din
18.06.2009 eliberat de Judecătoria
Sectorului 5. Îl declar nul.

