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OFERTE SERVICIU

HOTEL-SPA din Sinaia, angajăm 
maseuri-nevăzători, de preferință 
soț-soție. Asigurăm cazare. Salariu 
negociabil. Tel. 0344 403 844.

l  Coremi SA, Ilfov, angajeaza mecanic 
autopompa beton. Se ofera CAZARE 
pentru cei din afara localitatii. Telefon 
0744253022 sau trimiteti CV pe office@
coremi-sa.ro.

l SC Elenor SRL angajeaza personal 
necalificat si calificat (dulgheri, zugravi, 
zidari, gletuitori, fierar-betonisti, tencu-
itor). Sunt disponibile aproximativ 20 de 
locuri de munca. Pentru programari 
interviuri va rugam sa sunati la 0336 802 
505 sau la e-mail: office@elenor.ro.

l Oiatrans angajează şoferi profesionişti 
cu experienţă în trafic internaţional de cel 
puţin 1 an, transport de mărfuri în 
Comunitatea Europeană, salariul lunar 
competitiv cu nivele de bonusare, 
contact: Simona Varga, 0761.659.185.

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

l Primăria Municipiului Dorohoi orga-
nizează concurs în data de 16.07.2018 
orele 10.00 proba scrisă şi în data de 
20.07.2018 interviul pentru ocuparea 
unei funcții contractuale de execuție 
contractuale, inspector debutant, studii 
superioare de lungă durată, vacantă, 
perioadă nedeterminată la Comparti-
mentul Management Proiecte POR Au 
fost stabilite următoarele condiţii de 
participare la concurs: Condiții Generale: 
-să îndeplinească condiţiile prevăzute la 3 
al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare: Condiții Specifice pentru: 
-1(un) post de inspector debutant: -studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență sau echivalentă; 
-specialitatea studiilor: Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor; 
-vechime în specialitatea studiilor: fără 
condiții de vechime. Dosarele de înscriere 
se pot depune la Compartimentul resurse 
umane, în termen de 10 de zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului. Pentru 
relaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
Compartimentul resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi 
sau la tel. 0231/610133, interior 114.

l Primăria Comunei Şopotu Nou orga-
nizează la sediul instituţiei concurs 
pentru ocuparea funcției publice de refe-
rent, clasa III, grad profesional superior, 
în cadrul Compartimentului Financiar 
Contabil. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă- 25.07.2018, ora 10.00; 
interviul- 27.07.2018, ora 11.00. Condi-
ţiile generale pentru participarea la 
concurs sunt: candidații trebuie să înde-
plinească condițiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice: studii medii liceale, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

vechime în muncă- 9 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial  până la ora 16.00, la 
sediul Primăriei din Comuna Şopotu 
Nou, nr.19. Condiţiile de participare şi 
bibliografia se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Şopotu Nou şi pe site-ul institu-
ţiei. Informații suplimentare se pot obține 
la sediul instituției şi la tel. nr. 
0255.244.915 /0722.543.044, persoană de 
contact: Milos Ion -secretarul comisiei de 
concurs.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul 
în localitatea Constanţa, str.Incintă Port, 
nr.1, jud.Constanţa, organizează concurs, 
conform HG nr.286/2011, modificată şi 
completată, pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante, peri-
oadă nedeterminată: I.Direcţia Tehnică: 
Inspectoratul Tehnic ANR Giurgiu: 
Inspector specialitate gr.IA- 1 post; II.Că-
pitănia Zonală Constanţa: Căpitănia 
Port Cernavodă: Căpitan port debutant- 
1 post. Condiții specifice de ocupare a 
posturilor: Inspector specialitate gr.IA 
-Inspectoratul Tehnic ANR Giurgiu/
Direcţia Tehnică- 1 post: -Nivelul studi-
ilor: studii tehnice superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
-Specialitatea de bază: Absolvent de 
facultate tehnică, institut /academie /
universitate maritimă, cu diplomă de 
inginer; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei: minim 9 
ani. Cerinţe specifice: Posesor carnet de 
conducere categoria B. Căpitan port 
debutant/ Căpitănia Port Cernavodă /CZ 
Constanţa- 1 post: -Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -Specialitatea de bază: domeniul 
naval; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: fără condiții 
de vechime. Data-limită pentru depu-
nerea dosarelor: 06.07.2018, ora 14.00. 
1.Selecția dosarelor de înscriere: 09.07-
10.07.2018. Afişare rezultate selecția 
dosarelor: 10.07.2018, ora 14.00. Termen 
depunere contestații: 11.07.2018, până la 
ora 12.00. Termen soluționare contestații 
şi comunicare rezultate: 12.07.2018, ora 
14.00. 2.Proba scrisă: 16.07.2018, ora 
10.00. Afişare rezultate probă scrisă: 
16.07.2018, ora 16.00. Termen depunere 
contestații probă scrisă: 17.07.2018, până 
la ora 12.00. Termen soluționare contes-
tații şi comunicare rezultate: 17.07.2018, 
ora 14.00. 3.Interviul: 18.07.2018, ora 
10.00. Afişare rezultate interviu: 
18.07.2018, ora 16.00. Termen depunere 
contestații interviu: 19.07.2018, până la 
ora 12.00. Termen soluționare contestații 
şi comunicare rezultate: 19.07.2018, ora 
16.00. Afişare rezultate finale: 20.07.2018, 
ora 12.00. Depunerea dosarelor de 
concurs şi desfăşurarea concursului se va 
face astfel: 1.Pentru postul din cadrul 
Inspectoratului Tehnic Giurgiu, candi-
daţii vor depune dosarele la sediul Căpi-
tăniei Zonale Giurgiu, localitatea 
Giurgiu, Şoseaua Portului, nr.9A. 
Persoană de contact: Mirel Vişan, 
tel.0372.408.438, 0246.211.015, fax: 
0246.214.838. 2.Pentru postul din cadrul 
CP Cernavodă/Căpitănia Zonală 
Constanţa, candidaţii vor depune dosa-
rele la sediul Căpităniei Zonale 
Constanţa, localitatea Constanţa, str. 
Incintă Port, nr.1, Clădirea ANR, et.3. 
Persoană de contact: Daniela Dumitru, 
tel. 0372.419.850. Tematica, bibliografia şi 
rezultatele finale ale probelor de concurs 

se vor afişa la sediul instituţiei şi pe 
pagina oficială: http://portal.rna.ro/
despre noi/organizare/cariere.

l Primăria Comunei Mihăeşti, cu sediul 
în localitatea Mihăeşti, str.Principală, 
nr.26A, judeţul Argeş, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de: inspector, gr.asistent, cl.-I-, Comparti-
mentul Registrul Agricol- 1 post. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Mihăeşti, astfel: 
-Proba scrisă în data de 23.07.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
26.07.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Absolvent de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv de 
studii superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă sau echivalent; 
-Vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice- minim 1 
an. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Mihăeşti, judeţul Argeş. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Mihăeşti, persoană de contact: Baroana 
Zefina, având funcţia de secretar, telefon: 
0248.560.002, fax: 0248.560.005, e-mail: 
primarie@mihaesti.cjarges.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale OMS nr.284/2007, 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, cu sediul în Vaslui, 
strada Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiei specifice comi-
tetului director al unităţii, după cum 
urmează: -1 post de director medical. La 
concurs /examen se pot înscrie candidaţii 
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale şi specifice. Criteriile generale 
sunt următoarele: a)au domiciliul stabil 
în România; b)nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni 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 i-ar face incom-
patibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; c)au o stare de sănătate 

corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform prevede-
rilor legale în vigoare. Criteriile specifice 
sunt următoarele: a)pentru directorul 
medical: 1.sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
medicină, specializarea medicină; 2.sunt 
confirmaţi cel puţin medic specialist; 3.au 
minimum 5 ani vechime în specialitatea 
respectivă. Concursul /examenul pentru 
ocuparea funcţiei specifice comitetului 
director al unităţii de director medical se 
va organiza în data de 16.07.2018, ora 
11.00- proba scrisă, respectiv data de 
17.07.2018, ora 12.00- susţinerea orală a 
proiectului de specialitate, 18.07.2018, 
ora 11.00- interviul de selecţie, la sediul 
unităţii. Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este 06.07.2018. Bibliografia pentru 
concurs/examen şi temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate se afişează la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui şi se publică pe site-ul spitalului: 
www.sjuvaslui.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefonul: 0235.317.224- 
Serviciul RUONS. 

l Unitatea Militară 01871 Deveselu, cu 
sediul în localitatea Deveselu, strada 
Nicolae Bălcescu, nr.17, judeţul Olt, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de muncitor cali-
f icat  I  (bucătar) ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
16.07.2018, ora 10.00; -proba practică în 
data de 20.07.2018, ora 10.00; -interviul 
în data de 26.07.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii; -să deţină cel puţin 
un certificat/atestat de calificare profesio-
nală în meseria de bucătar; -minim 9 ani 
vechime în specialitatea de bucătar. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
UM 01871 Deveselu. Relaţii suplimen-
tare la sediul UM 01871 Deveselu, 
persoană de contact: plutonier adjutant 
principal Lupu Constantin, telefon: 
0249.515.736. 

l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în 
strada Cuza Vodă, nr.67, localitatea 
Târgu Frumos, judeţul Iaşi, organizează, 
conform prevederilor HG nr.611/2008, 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcției 
publice de execuție vacante de: referent 

III superior din cadrul Compartimen-
tului Contabilitate şi Buget. Concursul va 
avea loc în data de 25 iulie 2018, ora 
10.00, proba scrisă, iar data şi ora inter-
viului vor fi anunțate după proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile calendaristice de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
secretariatul comisiei de concurs, la d-na 
Ivanov Adriana, consilier în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane şi 
Salarizare, telefon: 0232.710.906, interior: 
105. Condiţiile de participare la concurs: 
candidații trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 R2/A, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii de 
studii: -studii medii finalizate cu diplomă 
de bacalaureat. Condiţii de vechime: 
-minim 9 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice de 
execuţie de grad profesional superior. 
Alte informaţii pot fi obţinute la sediul 
instituţiei sau de pe site-ul: www.primari-
atgfrumos.ro, la secţiunea „Anunţuri 
publice”, „Concursuri”.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de: psiholog stagiar, nivel studii 
superioare, la Cabinetul psihologie din 
Ambulatoriul integrat Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina în data de 13.07.2018, 
ora 9.00, proba scrisă, şi în data 
18.07.2018, ora 9.00, proba interviu. 
Condiţii specifice de participare: 
-diplomă de licență în specialitate. Dosa-
rele se depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina, Serv.RUNOS, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, până în data de 
05.07.2018 şi trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afişată la sediul unităţii şi pe 
site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, Serv.RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Primăria Municipiului Oltenița organi-
zează concurs de promovare pentru 
ocuparea  funcției publice vacante ”şef 
birou gr.II  -Biroul Achiziții publice, Lici-
tații, Implementare proiecte - Direcția 
Economică”. Condiții de participare la 
concurs: a) să fie absolvenţi de masterat 
sau de studii postuniversitare în dome-
niul administraţiei publice, management 
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sau în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; b) să fie 
numiţi într-o funcţie publică din clasa I; 
c) să îndeplinească cerinţele specifice 
prevăzute în fişa postului; d) să îndepli-
nească condiţiile prevăzute la art.57 alin. 
(6) din Legea nr.188/1999, (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare; e) să nu 
aibă în cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în condiţiile legii. 
-conditii specifice: a) studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; c) să aibă minimum 2 ani în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului; Concursul constă în proba 
scrisă (23.VII.2018 -ora 10,00) şi interviu 
(se va susține în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise), la sediul Primăriei municipiului 
Oltenița. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune până la data de 11.
VII.2018 la sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii nr.40. Condi-
țiile de participare la concurs, bibliografia 
şi actele necesare pentru dosarul de 
înscriere se afişează la sediul Primăriei 
Oltenița şi publicate pe site-ul acesteia. 
Relații suplimentare se pot obține de la 
S e r v i c i u l  R e s u r s e  u m a n e  - 
tel.0242.515.770, email secretariat.prima-
riaoltenita@gmail.com, persoană de 
contact -Postelnicu Larisa, Șef serviciu 
R.u.

l Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, scoate 
la concurs posturile contractuale vacante: 
1. Inspector de specialitate  debutant, 
clasa I, Compartiment planificare- Servi-
ciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diploma de licenţă; 2. Inspector de 
specialitate debutant, clasa I– Comparti-
ment prevenire- Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licenţă; 3. Consilier, clasa I, 
gradul III, Compartiment contabilitate- 
Casa de Cultură Mihai Eminescu: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licenţă; vechime în muncă: 
minim 1 an; 4. Muncitor calificat, treapta 
IV, Compartiment gospodărire-  Serviciul 
gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de 
deservire: -studii medii– absolvite cu 
diploma de bacalaureat, diploma de cali-
ficare; vechime în muncă: minim 1 an. 
Data limită depunere dosare: 05.07.2018 
orele 14:00, la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru. Concursul începe în data de: 
18.07.2018  orele 10:00– proba scrisă, 
20.07.2018 orele 10.00:- interviul, şi se 
desfăşoară la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul, biblio-
grafia şi tematica de concurs se află 
afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot 

obţine la sediul Primăriei Oraş Bragadiru 
sau la telefon 021/4480795, interior 113 –
Oanta Monica– consilier.

l Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, scoate 
la concurs următorul post  de conducere 
contractual vacant:  -Administrator 
public-  în cadrul Primăriei oraş Braga-
diru, judeţul Ilfov: studii universitare de 
lungă durată,  absolvite cu diploma  de 
licenţă în domeniul juridic; condiţii de 
vechime în muncă de minim 5 ani. Data 
limită depunere dosare: 05.07.2018  orele 
12.00, la sediul Primăriei Oraş Bragadiru. 
Concursul începe în data de: 18.07.2018 
orele 10:00– proba scrisă, 20.07.2018 orele 
10.00:- interviul, şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tematica de 
concurs se află afişate la avizierul unităţii 
şi pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru sau la telefon 021/4480795, 
interior 113. Persoana de contact: Oanta 
Monica Georgiana.

l Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, organizează concurs pentru recru-
tarea funcţiei  publice de conducere de:  
Director executiv-  Direcţia Politia Locală 
oraş Bragadiru. Condiţiile specifice sunt 
prevăzute în Art.66- din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor 
Publici (r2) Condiţiile minime de vechime 
în specialitatea studiilor necesare: “-2 ani 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere de: şef 
birou, şef serviciu şi secretar al 
comunei*), precum şi a funcţiilor publice 
specifice asimilate acestora; -3 ani în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de conducere, altele decât 
cele prevăzute la lit. a). -Pentru partici-
parea la concursul de recrutare organizat 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
conducere, candidaţii trebuie să fi 
absolvit studii de masterat sau postuni-
versitare în domeniul administraţiei 
publice, management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice”. Termenul de depunere a dosa-
relor este prevăzut de art. 49 alin.(1) din 
H.G. 611/2008  şi anume: 11.07.2018, 
orele 14.00. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină documentele 
prevăzute de art. 143 din H.G. 611/2008. 
Concursul începe în data de 06.08.2018, 
orele 10:00– proba scrisă, 08.08.2018 orele 
10:00– interviul şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tematica de 
concurs sunt afişate la avizierul unităţii şi 
pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Oraş Braga-
diru sau la telefon 021/4480795, interior 
113 –Oanta Monica Georgiana- consilier.

l Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, organizează concurs pentru recru-
tarea funcţiei  publice de conducere de:  
Șef Birou– Biroul relaţii cu publicul, 
registratura generală, arhivă. Condiţiile 
specifice sunt prevăzute în Art.66- din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul Func-
ţionarilor Publici (r2) Condiţiile minime 
de vechime în specialitatea studiilor 
necesare: “-2 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
conducere de: şef birou, şef serviciu şi 
secretar al comunei*), precum şi a funcţi-
ilor publice specifice asimilate acestora; -3 
ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de conducere, 
altele decât cele prevăzute la lit. a).  
-Pentru participarea la concursul de 
recrutare organizat pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere, candi-
daţii trebuie să fi absolvit studii de 
masterat sau postuniversitare în dome-
niul administraţiei publice, management 
ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice”. Termenul de 
depunere a dosarelor este prevăzut de art. 
49 alin.(1) din H.G. 611/2008  şi anume: 
11.07.2018, orele 14.00. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
documentele prevăzute de art. 143 din 
H.G. 611/2008. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei oraş Bragadiru– 
Ilfov, începând cu data de 06.08.2018, 
orele 12:00– proba scrisă, şi interviul 
08.08.2018, orele 12.00. Anunţul, biblio-
grafia şi tematica de concurs sunt afişate 
la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795, interior 113 –Oanta 
Monica Georgiana- consilier.

l AMPT, cu sediul în str.Polonă, nr.24-
26, organizează în data de 05.07.2018, ora 
10.00, concurs/examen pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
vacante: 2 posturi Auditor grad IA(S): 
Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe econo-
mice, juridice, administrative sau 
umaniste şi cursuri de perfecţionare în 
domeniul auditului public intern dovedite 
prin deţinerea unui certificat/diplomă; 
vechime în activitatea de audit de 
minimum 5 ani; vechime totală în muncă 
de cel puţin 10 ani; 1 post Inspector speci-
alitate grad IA (S): Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ştiințe economice, 
psihologie sau administrație publică; 
vechime în specialitatea studiilor- minim 
5 ani; vechime în domeniul resurselor 
umane- minim 1 an; curs specializare 
Inspector Resurse Umane absolvit cu 

certificat atestat /acreditat de ANC 
prezintă un avantaj; cunoştințe operare 
REVISAL şi programe de gestionare a 
resurselor umane; 1 post Inspector speci-
alitate grad I A(S): studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ştiințe economice sau 
administrație publică; vechime în specia-
litatea studiilor- minim 5 ani; vechime în 
domeniul salarizării- minim 1 an; curs 
specializare Inspector Resurse Umane 
absolvit cu certificat atestat /acreditat de 
ANC prezintă un avantaj; cunoştințe 
operare REVISAL; 1 post Inspector 
specialitate grad I A(S): studii superioare 
tehnice de lungă durată absolvite cu 
diplomă respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; experiență minim 
3 ani în domeniul SSM; 1 post Șef birou 
grad profesional II (S): studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor juridice sau econo-
mice; vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului contractual de 
conducere: minim 3 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: proba 
scrisă: 05.07.2018, ora 10.00, la sediul 
Administraţiei Monumentelor şi Patri-
moniului Turistic, str. Polonă, nr.24-26. 
Dosarele de înscriere se depun la sediu 
instituţiei în termen de 10 de zile lucră-
toare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Date de contact: 
021.318.37.67, int. 104, e-mail: secreta-
riat@ampt.ro.

l Centrul de Sănătate Multifuncțional 
,,Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bucu-
reşti, Bulevardul Uverturii nr. 81,  Sector 
6, organizează concurs pentru ocuparea a 
2 posturi contractuale de execuție 
vacante, perioadă nedeterminată, în data 
de 17.07.2018 ora 10.00 proba scrisă şi 
interviul pe 23.07.2018 -programare înce-
pând cu ora 10.00. Serviciul Adminis-
trativ: -1 post inspector specialitate.  
Studii superioare de licență  absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă  în urmãtoarele 
domenii: ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe 
juridice şi dministrative, ştiinţe umaniste, 
ştiinţe economice;Vechimea: minim 5 ani 
în specialitate. Compartimentul Medical: 
-1 post medic în specialitatea Medicină 
Internă cu competență în Ecografie 
Generală. -Studii superioare absolvite cu 
diploma de licență în domeniul medicină;  
-Certificat de medic specialist eliberat de 
ministerul sănătății; -Certificat Membru 
Colegiul Medicilor din România; -Polița 
de asigurare pentru răspundere civilă 
profesională; -Vechime în specialitate de 
3 ani. Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în perioada 22.06.2018 

-09.07.2018 îorele 9.00 -14.00  la sediul 
din Bd. Uverturii  nr.81, Sector 6,  Bucu-
reşti şi trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute  la art. 6, 
secţiunea 2, conform H.G. nr. 286/2011 
*actualizată. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului: -Concursul se va desfăşura 
astfel: Proba scrisă/ practică / interviul se 
va desfăşura  în Bd. Uverturii  nr.81,  
Bucureşti, Sector 6. Rezultatele probelor 
şi a contestaţiilor depuse se afişează la 
sediul din Bd. Uverturii nr.81, Bucureşti 
sector 6. Afişarea selecţiei dosarelor de 
concurs: 11.07.2018; Rezultatele contesta-
tiilor pentru selecţia de dosare: 
13.07.2018; Proba scrisă:17.07.2018 -ora 
10.00; Afişarea rezultatelor obţinute la 
proba scrisă: 18.07.2018; Interviul: 
23.07.2018 programare începând cu ora 
10.00;  Afişarea rezultatelor la interviu: 
24.07.2018. Relații la telefon nr. 
0376203291 interior 518 între orele 9.00 
-14.00.

l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” organizează, în 
conformitate cu prevederile  legii 
319/2003  concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: -1  post 
cercetător ştiinţific -medic specialist 
neurologie pediatrică, -1 post cercetător 
ştiinţific  -psiholog clinician.  
Înscrierile la concurs sa fac până la data 
de 23.07.2018 iar condiţiile generale şi 
specifice de înscriere la concurs precum şi 
tematica şi bibliografia sunt afişate pe 
site-ul instituţiei: www.spital-obregia.ro la 
rubrica anunţuri. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021.334.42.66 int. 
319.

l Firmă germană angajează şoferi profe-
sionişti categoria CE+ADR pentru trans-
porturi marfă (prelată) pe teritoriul 
Germaniei. 1.950Euro salariu+ 24Euro 
diurna. Contract german, concediu, 
dispecerat în limba română. Aşteptăm 
CV-ul dvs. la e-mail: Bewerbung@ullri-
ch-gruppe.de. Tel.0049.176.186.777.57.

l Astaldi Spa Italia Sucursala România 
Bucureşti angajează 40 de săpători 
manuali în domeniul construcţii. Intervi-
urile au loc în data de 22.06.2018, ora 
10.00, în strada Nicolae Caramfil, nr.52, 
sector 1, Bucureşti. Mai multe informaţii 
la numărul de telefon: 0372.739.765 
(40456).

SCHIMBURI IMOBILIARE  
l Schimb apartament 2 camere Braşov 
cu Oradea. Telefon 0770/602305.

 CITAȚII  
l Subsemnatul Burlacu Ionel-Cătălin, în 
calitate de reclamant, citează în instanță 
pârâta Sc Xetra Trans Spedition SRL 
I a ş i ,  s t r.  A u r e l  V l a i c u  n r. 8 3 , 
J22/1032/21.04.2014, CUI: 35993713, în 
dosarul nr. 1920/99/2018 la Tribunalul 
Iaşi.

l Domnul Errico Giovanni domiciliat în  
loc. Napoli, via PCO S.P.V, V, CPA 
Cintia, nr. 27, Italia în calitate de pârât 
este citat pentru data de 18.09.2018, ora 
09.00, la sediul Tribunalului Iasi, Secţia II 
Civila-Faliment din str. Elena Doamna, 
nr. 1A, jud. Iasi, Complet S4- fal, in 
dosarul nr. 4115/99/2017 /a1  ce are ca 
obiect atragerea răspunderii pentru 
intrarea în insolventa.

l Pârâta Lăpuşte Tatiana, cu ultimul 
sediu cunoscut în municipiul Satu Mare, 
str.Teodor Speranţa, nr.9, jud. Satu Mare, 
este chemată în judecată de reclamanta 
Topagrar SRL, cu sediul în comuna 
Craidorolţ,  jud. Satu Mare în dosarul 
nr.2422/218/2017 aflat pe rolul Judecăto-
riei Carei, cu termen de judecată la 
26.06.2018, având ca obiect partaj judi-
ciar şi acţiune oblică.
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l Se citează numita Fleancu Mariana în 
calitate de pârâtă, în contradictoriu cu 
reclamantul Fleancu Liviu, în data de 
25.06.2018, la Judecătoria Tg-Jiu, în 
dosarul nr. 3195/318/2018 având ca obiect 
partaj.

l Numitul Cozma Daniel, avand CNP 
1851228226771, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Mun.Iasi, Str.Vasile Lupu, nr. 
90, bl. Z, Sc. E, ap. 3, Jud. Iasi, este 
chemat/citat in calitate de parat,in 
dosarul nr. 29888/245/2017 in data de 20 
septembrie 2018 ora 8.30, camera Sala6, 
Complet C02m, la Judecatoria Iasi din 
Iasi, Str. Anastasie Panu, nr.25, Jud.Iasi, 
in proces cu reclamanta Cozma 
Alexandra, avand ca obiect exercitarea 
autoritatii parintesti.

l Se citează Wilgab Service SRL, cu 
ultimul sediu cunoscut în Jilava, Şoseaua 
Giurgiului, nr.179, judeţul Ilfov, înregis-
trată la Registrul Comerţului cu nr.
J23/2734/2011, CUI: 29242975, şi în 
prezent cu sediul necunoscut, pentru a se 
prezenta la Judecătoria Cornetu, Camera 
Sala 3, Complet C6, în data de 
27.09.2018, ora 09.00, în calitate de 
pârâtă, în proces cu CNCIR SA, în cali-
tate de reclamantă, pentru fond- 
pretenţii, ce face obiectul dosarului 
nr.13051/1748/2017.

l Dosarul Nr. 216/279/2018 Materia: 
Litigii cu profesionistii, Stadiul procesual 
al dosarului: Fond, Obiectul dosarului: 
pretentii CITATIE emisa la 08 iunie 2018 
Stimata doamna/ Stimate domn. Sunteti 
chemat in aceasta instanta, camera B, 
Complet c1 stagiar, in data de 09 Iulie 
2018, ora 09:00 in calitate de reclamant, 
in proces cu SC Buffelia SRL in calitate 
de parat. In caz de neprezentare a 
partilor, se va putea trimite un inscris, 
judecata urmand a se face in lipsa. Cu 
mentiunea de a achita onorariul provi-
zoriu al curatorului, in cuantum de 260 
lei, precum si cu mentiunea de a depune 
la dosarul cauzei dovada publicarii cita-
tiei intr-un ziar central de larga raspan-
dire, publicare care se face cu cel putin 17 
zile inainte de urmatorul termen de jude-
cata, sub sanctiunea suspendarii cauzei; 
Prin inmanarea citatiei, sub semnatura de 
primire, personal ori prin reprezentant 

legal sau conventional ori prin functio-
narul sau persoana insarcinata cu 
primirea corespondentei pentru un 
termen de judecata, cel citat este 
prezumat ca are in cunostiinta si terme-
nele de judecata ulterioare aceluia pentru 
care citatia i-a fost inmanata.

DIVERSE  
l Comuna Heleşteni, Jud. Iaşi- intenție 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pentru investiția -construire plat-
formă de depozitare a gunoiului de grajd 
în comuna Heleşteni.

l Administraţia Bazinală de Apă Banat 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Regularizare 
pârâu Măcicaş la Prisaca, comuna 
Constantin Daicoviciu, jud.Caraş-Se-
verin”, propus a fi amplasat în albia 
pârâului Măcicaş, în intravilanul locali-
tăţii Prisaca şi Zăgujeni, comuna 
Constantin Daicoviciu. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, str.
P e t r u  M a i o r,  n r. 7 3 ,  t e l . / f a x : 
0255.223.053/0255.226.729, e-mail: 
office@apmcs.anpm.ro, în zilele de 
luni-joi/vineri ,  între orele 9.00-
15.00/13.00, şi la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Banat, Timişoara, str.
Mihai Viteazu, nr.32, în zilele de luni-joi/
vineri, între orele 8.00-15.00/13.00. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin.

l SC OMV Petrom SA titular al proiec-
tului “Lucrari de echipare de suprafata si 
conducte de amestec la sondele H18, 
H23, H21, H24 Independenta”, anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre A.P.M. 
Galati, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, fara evalu-
area impactului asupra mediului pentru 
proiectul “Lucrari de echipare de supra-
fata si conducte de amestec la sondele 
H18, H23, H21, H24 Independenta”, 
propus a fi amplasat in extravilanul 
comunei Independenta, judetul Galati. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele 

care o fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul APM Galati din Galati, str. Regi-
ment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, 
intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 
8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmgl.anpm.ro 
– reglementari – acordul de mediu - draf-
turi acte de reglementare - proiect decizie 
etapa de incadrare 2018. Publicul inte-
resat poate inainta comentarii/observatii 
la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt, pana la data de 
26.06.2018.

l Oraşul Cugir, cod fiscal: 5146873, cu 
sediul în oraşul Cugir, str.I.L.Caragiale, 
nr.1, judeţul Alba, cod poştal: 515600, 
telefon: 0258.751.001, fax: 0258.755.394, 
e-mail: primaria@primariacugir.ro. 1.
Autoritatea finanţatoare: Oraşul Cugir, cu 
sediul în oraşul Cugir, str.I.L.Caragiale, 
nr.1, judeţul Alba, cod poştal: 515600, 
telefon: 0258.751.001, fax: 0258.755.394, 
e-mail: primaria@primariacugir.ro, face 
cunoscută intenția de a atribui contracte 
de finanțare nerambursabilă pentru anul 
2018. 2.Atribuirea contractelor de finan-
țare nerambursabilă acordată de la 
bugetul local al oraşului Cugir se face 
pentru proiecte legate de turism şi tineret, 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice 
alocate pentru activităţi non-profit de 
interes general, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 3.Suma alocată din 
bugetul local pentru perioada iulie-decem-
brie 2018 este de 40.000Lei (sesiunea de 
selecţie 2). 4.Durata proiectelor: iulie-de-
cembrie 2018. 5.Programul sportiv de 
utilitate publică în cadrul căruia se pot 
finanța proiecte din fonduri publice este: 
„Turism, tineret”. 6.Documentaţia de 
solicitare a finanţării nerambursabile se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Oraşului Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, 
telefon: 0258.751.001 sau se poate 
descărca de pe site-ul: www.primariacugir.
ro. Data-limită de depunere a propune-
rilor de proiecte este 10.07.2018, ora 16.00, 
iar perioada de selecție şi evaluare este 

11-12.07.2018. 7.Autoritatea finanțatoare, 
Oraşul Cugir, reduce termenul de depu-
nere a solicitărilor de la 30 de zile la 15 
zile, conform art.20, alin.2 din Legea nr. 
350/2005. Motivația reducerii termenului 
este următoarea: accelerarea procedurii 
de selecție se datorează necesității de 
demarare a proiectelor asociațiilor din 
domeniul turism şi tineret de pe raza 
oraşului Cugir care solicită finanțare de la 
bugetul local, întrucât activitățile aferente 
acestora au demarat de la începutul 
anului, iar programul anual de finanţare a 
fost modificat la sfârşitul lunii mai. 8.
Atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă se face exclusiv pe baza 
selecției publice de proiecte, procedură 
care permite atribuirea unui contract de 
finanțare nerambursabilă din fonduri 
publice, prin selectarea acestuia de către o 
comisie, cu respectarea principiilor de 
atribuire a contractelor de finanțare. 
9.Criteriile de evaluare cu punctajele 
aferente se pot consulta la sediul primăriei 
sau se pot descărca de pe site-ul: www.
primariacugir.ro. 10.Solicitanţii vor putea 
depune documentaţia prevăzută în 
Ghidul solicitantului la registratura 
P r i m ă r i e i  O r a ş u l u i  C u g i r, 
str.I.L.Caragiale, nr. 1, parter.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenței prevăzută de Legea nr. 
85/2014, împotriva debitoarei S.C. 
Marisia Construct S.R.L. cu sediul în Loc. 
Năeni, Com. Năeni, nr. 82, județul Buzău, 
J10/303/2010, CUI 22507749, în dosarul 
1378/114/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Buzău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului este 
23.07.2018, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afişare şi comu-
nicare a tabelului preliminar de creanțe 
02.08.2018, termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor – 27.08.2018. Urmă-
torul termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 17.09.2018. Pentru relații: 
021.318.74.25.

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, orga-
nizează licitaţie publică deschisă pentru: 
concesionare teren in suprafaţa de 3370 
mp, situat in T54, in data de 02.07.2018, 
orele 9.00 pentru amenajare teren de 
minifotbal si doua terenuri de tenis de 
camp. Preţul minim de pornire al licita-
tiei publice deschise este de 2.922,53 lei/
an pentru intreaga suprafaţa. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 29.06.2018, 
orele 13.30-concesionare spaţiu in supra-
faţa de 10,71 mp, situat in incinta sălii de 
sport Miroslava, in data de 12.07.2018, 
orele 9.00 pentru desfasurare activitati de 
masaj. Preţul minim de pornire al licita-
tiei publice deschise este de 1.000 lei/an 
pentru intreaga suprafaţa. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 11.07.2018, 
orele 16.00. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini 
este de 50 lei.

l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, sos. Balanoaiei, nr.12A, jud. 
Giurgiu, organizează în data de 
23.07.2018, ora 12.00, licitaţie publică 
pentru încheierea unui contract în scopul 
implementării unui sistem de telefonie în 
scopul exercitării dreptului deţinuţilor la 
convorbiri telefonice, în condiţiile stabilite 
de Decizia nr. 463/2017 completată şi 
modificată prin Decizia nr. 383/2018 a 
directorului general al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor. Taxa de 
participare la licitație este de 500 de lei. 
Documentația de atribuire şi caietul de 
sarcini se pot obţine direct de la sediul 
Penitenciarului Giurgiu, în baza unei 
solicitări scrise. Acestea pot fi solicitate şi 
în format electronic, la adresa de e-mail 
achizitii.pgiurgiu@anp.gov.ro. Informaţii 
suplimentare la sediul unităţii sau la 
telefon nr. 0246/215091 int 103/186. 
Persoană de contact: Oprica Veronica/ 
Giorgian Geanta –compartiment Achi-
ziții.

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. 
Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, număr de înma-
triculare la Registrul Comerţului 
J18/311/2012, C.U.I. 30267310,  organi-
zează în data de 06.07.2018, ora 11:00, 
licitatie publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru vanzarea ca 
deseu a 1 buc „Excavator ERC 
470-15/3,5”. Pretul de pornire este de 
309.240,75 lei. Documentaţia de valorifi-
care se poate procura doar in baza unei 
solicitari transmise la adresa e-mail 
iustin.stiuca@ceoltenia.ro, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0372.819765. Data limită de depunere a 
ofertelor este 06/07/2018, ora 09:00.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a bunurilor mobile (mobilier, 
electronice si electrocasnice) aflate in 
patrimoniul societatii. Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 20% din cel 
stabilit in rapoartele de evaluare. Licita-
tiile publice au loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 29.05.2018 si 
vor avea loc pe data de: 27.06.2018 si 
04.07.2018, orele 13.00, la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B Et.7. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l SC Codacons SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor imobile si mobile 
aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv: 
teren intravilan situat in Breaza, Cartier 
Frasinet FN, jud Prahova, in suprafata 
de 2791 mp, la pretul de 79.800 lei, auto-
turism Volvo la pretul de 9.450 lei, etc. 
Licitatia are loc in baza Adunarii Credi-
torilor din data de 10.08.2016, ce a incuvi-
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intat raportul de evaluare si regulamentul 
de participare la licitatie si a Adunarii 
Creditorilor din 14.06.2018. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 30% fata 
de cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţia va avea loc pe data de 
27.06.2018, 11.07.2018, 25.07.2018, 
08.08.2018, 22.08.2018, 05.09.2018, 
19.09.2018, 03.10.2018, 17.10.2018 si 
31.10.2018 orele 12.30 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et.7, cab. 7B, jud 
Prahova .  Re la ţ i i  sup l imentare 
0344104525.

l SC Macogres Cons SRL prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica bunu-
rilor mobile aflate in patrimoniul socie-
tatii, si anume: autotractor Volvo la pretul 
de 9.050 lei. Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 
18.01.2018 si a regulamentului de partici-
pare la licitatie. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile vor avea 
loc pe data de 26.06.2018, 28.06.2018, 
03.07.2018, 05.07.2018, 10.07.2018, 
12.07.2018, 19.07.2018, 24.07.2018, 
26.07.2018, 31.07.2018, 02.08.2018, 
07.08.2018, 14.08.2018, 21.08.2018, 
28.08.2018, 04.09.2018, 11.09.2018, 
18.09.2018, 25.09.2018, 03.10.2018 orele 
12.30 la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.7B Et.7. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
mobil aflat in patrimoniul debitoarei, si 
anume: Autoutilitara Volkswagen LT 46, 
nr. inmatriculare PH-08-ZDA, an fabri-
catie 2002, la pretul de 7.500 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licitatiei este 
cel stabilit in raportul de evaluare aprobat 
de Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si 
in conformitate cu Adunarea Creditorilor 
din 13.06.2018. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 27.06.2018, 
04.07.2018, 11.07.2018, 18.07.2018, 
25.07.2018 orele 13.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab.7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului 
judiciar, cat si la telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoarelor 
bunuri mobile aflate in patrimoniul debi-
toarei si anume: Fiat Doblo, nr. inmatricu-
lare PH-12-VDB, an fabricatie 2006, la 
pretul de 4.895 lei (fara TVA), Seat Altea 
nr. inmatriculare PH-13-JYJ, an fabri-
catie 2005, la pretul de 8.580 lei (fara 
TVA), Seat Altea nr. inmatriculare 

PH-13-JNX, an fabricatie 2005, la pretul 
de 9.075 lei (fara TVA). Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 45 % din cel 
stabilit in raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si in 
conformitate cu Adunarea Creditorilor 
din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 27.06.2018, 
04.07.2018, 11.07.2018, 18.07.2018, 
25.07.2018, orele 13.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului 
judiciar, cat si la telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
imobil aflat in patrimoniul debitoarei: 
Teren intravilan in suprafata de 965 mp, 
situat in orasul Comarnic, str. Podul 
Lung, nr. 71, compus din suprafata de 347 
mp, inscrisa in CF nr.5127 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 193 mp inscrisa 
in CF nr. 5125 a localitatii Comarnic, 
suprafata de 425 mp inscrisa in CF nr. 
1007 a localitatii Comarnic. Terenul intra-
vilan in suprafata de 965 mp, situat in 
orasul Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 
cu componenta mentionata mai sus se 
vinde la pretul de 17490 lei (fara TVA). 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 
45% din cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea Credito-
rilor in 13.08.2015 si in conformitate cu 
Adunarea Creditorilor din 08.05.2018. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data 
de: 27.06.2018, 04.07.2018, 11.07.2018, 
18.07.2018, 25.07.2018, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie stocului de piese 
auto si bunuri mobile aflat in patrimo-
niul debitoarei si anume: amortizoare, 
set centura, axiale, discuri de frana, 
suport cutie de viteza, biele, cap bara, 
legatura axal, bara directie, bielelte de 
directie, bielete reglabile, brate, bucse, 
pipe bielete, covorase, brate suspensie, 
placa ambreaj, pivoturi, placute de 
frana, saboti de frana, filtre, filtre aer, 
filtre pompe de ulei, filtre benzina, filtre 
pentru motor, fise bujii, furtune de frana, 
ornament de frana de levier, de antena, 
ornament banda, ornamente levier, set 
ochi pisica, set pedale, set tuning, huse, 
covorase, carpete, pentru diverse tipuri 
de autoturisme, la pretul de 159.642,45 
lei (fara TVA). Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 45% din cel stabilit in 

raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si in 
conformitate cu Adunarea Creditorilor 
din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 27.06.2018, 
04.07.2018, 11.07.2018, 18.07.2018, 
25.07.2018, orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichidato-
rului  judiciar,  cat  s i  la  te lefon 
0344104525.

l Primăria şi Consiliul Local al comunei 
Recea, judeţul Maramureş, organizează la 
sediul primăriei din localitatea Recea, str.
Primăriei, nr.2, în data de 21.07.2018, ora 
12.00, Licitaţie Publică cu strigare, pentru 
concesionarea unei suprafețe de teren în 
suprafaţă de 7.100mp din nr. cadastral 
55.538 UAT Recea, având ca destinaţie 
activităţi agricole. Condițiile de partici-
pare sunt cele prevăzute în Documentele 
licitaţiei, care pot fi achiziționate de la 
sediul primăriei. Prețul documentelor este 
de 20Lei. Garanţia de participare la lici-
taţie este de 50Lei. Planul de amplasare, 
caietul de sarcini, condiţiile de participare 
şi informaţii suplimentare se pot obţine 
de la Primăria comunei Recea, telefon 
0262.287.240, 0262.287.202 sau E-mail: 
primariarecea2000@yahoo.com. Primar, 
Pavel Octavian.

l Anunţ de participare  la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. Infor-
maţii 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 
10 ani. 3. Condiţiile de participare: 
dovada cumpărării caietului de sarcini; 
garanția de participare la licitatie – 10% 
din valoarea minimă a chiriei anuale 
constituită prin ordin de plată confirmat 
prin extras de cont sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt; certificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului, 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 al persoanei 
juridice şi al administratorului acesteia 
emis de DGFP; cazier judiciar al 
persoanei juridice şi al administratorului 
acesteia; certificat unic de înregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comerţului; 
bilanţul contabil sau extrase de bilanț 
pentru anul anterior în care se inițiază 
procedura, vizat de administraţia fiscală; 
fisa de informatii generale - cuantumul 
cifrei de afaceri minime pe anul anterior 
celui în care se inițiază procedura; decla-
rație că nu se află in litigiu cu titularul 
dreptului de administrare. 4. Cuantumul 
garanţiei de participare: 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale, consti-
tuită prin ordin de plată confirmat prin 
extras de cont sau scrisoare de garanţie 

bancară în favoarea Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt. 5. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi închiriat: 
Închiriere suprafaţă de teren în albia 
minoră a râului Olt, din Jud.Teleorman, 
pentru exploatarea de agregate minerale 
în vederea înlăturării materialului aluvi-
onar: Lotul 1 –113.152 mp teren în albia 
minoră a râului Olt, situat în com. Islaz, 
Jud.Teleorman. 6. Data, locul şi ora 
limitã de primire a ofertelor: 25.07.2018  
până la ora 1000 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu 
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data şi 
locul deschiderii acestora: 25.07.2018 
începand cu ora 1030 la sediul Adminis-
traţiei 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 1.410 
lei. 9. Durata în care ofertanţii rãmân 
angajaţi prin termenii ofertelor lor: Peri-
oada de valabilitate a ofertei va fi de 90 
de zile calendaristice de la data licitației 
deschise organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Jordache Grup  SRL 
desemnat prin incheierea de sedinta din 
data de 14.11.2017, pronuntata in dosar 
nr. 24087/3/2010 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin licitatie 
publica a bunurilor mobile constand in 
centrala Telefonica Panasonic - 1 buc, 
masina finisat beton – 2 buc, vibrator 
beton -1 buc, nivela rotative Hilti – 1 buc, 
mobilier birou – 1 buc, unitate calculator 
+ monitor – 3 buc, imprimanta HP – 1 
buc, bidon cumpana – 1 buc, aragaz – 1 
buc, congelator – 1 buc, frigider Hansa 
– 1 buc. Vanzarea bunurilor mobile apar-
tinand societatii falite se va organiza in 
data de 29.06.2018 ora 14.30, prin lici-
tatie publica cu strigare/ vanzare prin 
negociere directa. In cazul in care bunu-
rile nu se vor adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 
(doua) licitatii saptamanale, în datele de 
06.07.2018 şi 13.07.2018, 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 lici-
tatie 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. Valoarea caietului de 
sarcina se stabileste in functie de 
valoarea bunurilor mobile achizitionate, 
dupa cum urmeaza: pentru bunurile 
mobile ale caror valoare este cuprinsa 
intre 0- 500 lei, valoarea caietului de 

sarcini este de 50 lei/ TVA, pentru bunu-
rile mobile ale caror valoare este 
cuprinsa intre 501- 5.000 lei, valoarea 
caietului de sarcini este de 100 lei/ TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

DISPARIȚII
l La data de 17.07.2012 a dispărut de la 
domiciliul său din comuna Breaza, sat 
Breaza, județul Buzău, numita Barzoiu 
Lucretia- născută la data de 06.05.1934. 
Orice persoană care are sau ia cunoştință 
de situația dispărutei, ori de împrejurările 
în care a dispărut, sau de locul şi data 
când a fost ultima dată văzută în viață 
după 17 iulie 2012 este rugată să comu-
nice informațiile oricărui organ de poliție 
sau Judecătoriei Buzău- pentru dosarul 
nr.10.741/200/2017, ori la telefon 
0744.320.710- avocat Ilie Constantin din 
Baroul Buzău.

PIERDERI  
l Subsemantul Zevedei Nicolae declară 
pierdut atestat profesional transport 
marfă. Se declară nul.

l Subsemnatul Monda Cristian Niculae, 
mi-am pierdut atestat marfa plus atestat 
ADR. Le declar nule.

l Pierdut atestat auto pe numele Costea 
Gabriel, eliberat de ARR Argeş. Se 
declară nul.

l Subsemnata Tihomirova Beatricia, am 
pierdut atestatul de membru al echipa-
jului de cabina cu nr. RO-14-3139 si il 
declar nul.

l Pierdut Certificat de Inmatriculare pt 
autoturism Dacia nr. AR 93 DAN, pe 
numele Curea Daniel-Lucian. Il declar 
nul.

l Pierdut contract de construire Nr. 
200/26.12.1972 şi proces verbal anexă la 
contract pe numele Hagi- Cristea Mioara- 
Luminiţa. Le declar nule.

l Pierdut Autorizare de Construcţie cu 
Nr. 593 S 10.06.2008 emisă de Primăria 
Municipiului Bucureşti Sector 5, pe 
numele Nedea Viorel, la adresa str. Saru 
Dornei nr.22, sector 5, Bucureşti.

l Pierdut  chitanţă  emisă de  SC Orizont 
SA, doveditoare achitare apartament în 
rate conform contract cu plata în rate Nr. 
220 din 1999, adresa Calea Crângaşi 
nr.48, bloc 7 ICEM, sc.2, ap.66, sector 6, 
Bucureşti, pe numele Matacă Nicolae, 
decedat.

l SC Ciococream Art SRL, avand CUI- 
37720566 si numarul de ordine in Regis-
trul Comertului J40/8698/2017, cu sediul 
in Bucuresti, Splaiul Independentei, 
nr.273, corp 1, et.3, cu punctul de lucru 
deschis in Fierbinti Targ, Strada Calea 
Bucuresti, Nr.9, anunta pierdut certifi-
catul constatator pentru sediul social. Il 
declaram nul.

l SC Etinocereal, cu sediul în Bucureşti, 
Bdul.Unirii, nr.57, bl.E4, sc.3, et.4, ap.80, 
identificată cu CUI: RO32562767, înregis-
trată la ONRC Bucureşti, sub nr.
J40/14741/2017, declară pierdute şi nule 
următoarele carnete facturi fiscale şi avize 
de însoțire: facturi fiscale lipsă: ETCFA 
351-400, ETCFA 7151-7200, avize înso-
țire marfă lipsă: ETCAV 501-550, 
ETCAV 801-850, ETCAV 1201-1250, 
ETCAV 3401-3450, ETCAV 3501-3550, 
ETCAV 3551-3600, ETCAV 3601-3650, 
ETCAV 3701-3750, ETCAV 4801-4850, 
ETCAV 4851-4900, ETCAV 4901-4950, 
ETCAV 5051-5100, ETCAV 5351-5400, 
ETCAV 5801-5850, ETCAV 5951-6000, 
ETCAV 6001-6050.  


